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O cadastramento para participação voluntária nos Grupos de Trabalho é permanente.  
Para cadastrar-se clique no link correspondente no site:  

www.isl2024.org.br 
. 

AGENDA 2020 
52 Propostas para o Desenvolvimento Sustentável de São Leopoldo e Região. 

– acesse o link - 
http://isl2024.org.br/sistema/uploads/postagens/52/arquivos/agenda2020-cidades-sustenaveis.pdf. 

. 

EDUCAÇÃO EM 1º LUGAR 
52 Municípios da região no desafio de atingir e superar as metas do Ideb. 

- acesse o site – 
www.educacaoemprimeirolugar.com.br  

. 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – 2018. 
. 

Fevereiro. 

Dia Horário Atividade Local Coordenador 
Secretário 

Observações 

19 2ª f 18:30 
20:30 

2ª Reunião Geral - Pauta 
Programa de Atividades 

Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

20 3ª f 9:00 
11:30 

BICENTENÁRIO - 1ª Reunião Antiga 
UNISINOS 

  

. 

Março 

Dia Horário Atividade Local Coordenador 
Secretário 

Observações 

12 2ª f 18:30 
20:30 

3ª Reunião Geral 
 

Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

13 
 
3ª f 09:00 

11:30 
BICENTENÁRIO - 2ª Reunião  
Pauta = Seminários em 2018 

Antiga 
UNISINOS 

  

26 2ª f 18:30 = 1ª 
19:00 = 2ª 

1ª AGO - 2018 - Pauta 
BALANÇO/RELATÓRIO ATIVIDADES- 2017 

PROGRAMA DE ATIVIDADES-2018 

Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

. 

Abril 

Dia Horário Atividade Local Coordenador 
Secretário 

Observações 

09 2ª f 18:30 4ª Reunião Geral Antiga Sérgio  

http://www.isl2024.org.br/
http://isl2024.org.br/sistema/uploads/postagens/52/arquivos/agenda2020-cidades-sustenaveis.pdf
http://www.educacaoemprimeirolugar.com.br/
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20:30 UNISINOS Schuch 

10 3ª f 09:00 
11:30 

BICENTENÁRIO – 3ª Reunião Antiga 
UNISINOS 

  

11 4ª f  SEMINÁRIO 
CULTURA ALEMÃ E TURISMO 

Antiga 
Prefeitura  

Joel Santana Pré - definido 

20 6ª f  Congresso Nacional FECCAB    

21 Sab  Blumenau    

23 2ª f 18:30 
20:30 

5ª Reunião Geral Antiga 
UNISINOS 

Sérgio 
Schuch 

 

. 
 

 

DECISÕES PARA O FUTURO 
AUGUSTO CURY – afcury@ibest.com.br    

. 

Bons jovens se preparam para o sucesso, jovens brilhantes se preparam para as derrotas. Eles 
sabem que a vida é um contrato de risco e que não há caminhos sem acidentes. 

A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele não sabe; o destino 
não é freqüentemente inevitável, mas uma questão de escolha, quem escolhe, escreve sua própria história 
e constrói seus próprios caminhos. 

Os sonhos não determinam o lugar onde você vai chegar, mas produzem a força necessária para 
tirá-lo do lugar em que você está; sonhem com as estrelas para que vocês possam pisar pelo menos na lua, 
sonhem com a lua para que vocês possam pisar pelo menos nos altos montes, sonhem com os altos 
montes para que vocês possam ter dignidade quando atravessarem os vales das perdas e frustrações. 

Bons alunos aprendem a matemática numérica, alunos fascinantes vão além, aprendem a 
matemática da emoção, que não tem conta exata e que rompe a regra da lógica; nessa matemática você 
só aprende a multiplicar quando aprende a dividir, só consegue ganhar quando aprende a perder, só 
consegue receber quando aprende a doar. 

Uma pessoa inteligente aprende com seus erros, uma pessoa sábia vai além, aprende com os erros 
dos outros, pois é uma grande observadora!" 

. 

 
FESTAS POPULARES DOS IMIGRANTES ALEMÃES - continuação 

ROBSON NEVES – Associação Cultural Gramado 

. 
Canto Coral 

 O canto coral foi um dos elos mais importantes na preservação da língua e cultura dos nossos 
antepassados. Com a criação da Ligas de cantores e clubes, os corais tiveram uma grande influência na 
vida das comunidades principalmente junto às igrejas. Historicamente, podemos dizer quer o canto coral 
veio junto com os imigrantes. 

mailto:afcury@ibest.com.br
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Os pastores evangélicos, em sua absoluta maioria alemães natos, foram os responsáveis pela 
grande quantidade de cantos que os jovens e velhos, sabiam, na colônia. Principalmente nas escolas da 
Comunidade „Gemeindeschule“. O valor dado as canções infantis, que ainda hoje são conhecidas: 
Hänschen Klein (Joãozinho), Kommt ein Vogel (Vem um Passarinho), Die Enten (Os patinhos), Der Bäcker 
(O Padeiro) etc. 

O Kerb 
Como não poderia deixar de ser, o Kerb se tornou uma das festa mais importantes dos nossos 

imigrantes. Kerb, Kirche Einweihfest, Kerchweihfest, Kerchweih, Kerw, Kerb, Kirmes, Kächefest ou outras 
denominações nos indicam a festa da inauguração da igreja, do padroeiro, do erguer do templo para 
cumprir promessas, também como uma festa para conseguir fundos para reformas, pintura, arrumação do 
cemitério, conservação da casa pastoral, etc. Esta festa chegava a durar uma semana. Hoje chega-se a  
dois ou três dias. 

A mãe, os filhos, netos e parentes próximos chegavam na sexta-feira, no sábado e domingo para 
juntos participarem de todo aquele cerimonial místico espiritual. Tudo iniciava com um culto, uma missa, 
com a participação do coral ou grupo instrumental. Após o ato cerimonial, a comunidade, acompanhada 
pela bandinha, fazia o trajeto da igreja até o clube. Segue-se então o baile, acompanhado pelo quitutes da 
cozinha regional. 

No outro dia os parentes se reuniam para juntos passarem o dia na casa, de preferência, da vovó, 
para um Nachkerb ou Fresskerb regado ao café e chá. Serviam-se o Streusselkuchen (cuca) com Wurst 
(Lingüiça), Schweinebraten (assado de porco), Meldoss (doce da farinha de trigo), Stergdoss (doce de 
polvilho), bebidas para as crianças “gasosa“ e a conhecido Spritzbier (cerveja caseira) para os mais 
adultos. 

Algumas alternativas locais e regionais, que se adaptaram, podem ser encontradas por todas as 
regiões de preservação da cultura alemã. A faxina na casa e os preparativos para o Kerb, sempre fazem 
parte desta grande festa, que tem também um sentido; a união familiar. 

O Kerb era tão importante que as costureiras começavam a ter mais trabalho. Para as moças, 
significava um vestido novo, quando não dois ou três, um para cada noite.  Para os rapazes calças novas. 
O sapato é era coisa rara. Os mesmos eram levados até o local do evento numa sacola ou debaixo do 
braço. 

Na verdade, duas semanas antes, começava-se a sentir o espírito do Kerb. Havia um ar de 
satisfação e otimismo. Era a festa mais esperada do ano. O Kerb também trazia uma faxina geral na casa. 
Cortinas eram lavadas. O assoalho era escovado cuidadosamente. No meio da semana começavam os 
quitutes; sobremesas, cucas tortas, o Sauerkraut, chucrute, etc.  

Como não havia luz elétrica na maioria das casas, o refrigerador era totalmente inexistente. As 
bebidas eram colocadas num balde e dependuradas no poço cuja água era sempre fresca. 

Kirchweihtanz (dança da inauguração da igreja). 
Em muitas localidades a inauguração da igreja se relacionava ao colher do fruto espiritual.  

Relacionando a inauguração da igreja com a festa da colheita. Por este motivo, muitas danças da colheita 
fazem parte do Kerb:  
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Räubertanz (dança do ladrão), apresentada em duas filas, executando uma corrente, com a sobra 
de um rapaz, que no final não consegue roubar uma moça. 

O Siebensprung com símbolo bíblico relacionados com o número 7. Canções e danças que relatam 
a vida o agricultor:  

Es fuhr ein Bauer ins Heu, As danças cantadas, .normalmente, apresentam uma coreografia 
simples, que valoriza mais o texto cantado tendo como centro o Kirmeskranz (a coroa da quermesse)   .  

Jäger-Quadrille, Goldaper Kirmestanz (Prússia oriental).   
O Bändertanz (como louvor a natureza) também pode fazer parte, dependendo sempre da região 

de origem.  
O Lindentanz (Dança das tílias). Originaria da Áustria 
Uma procissão do „der Kirchtagsumzug“ também faz parte do dia da igreja na Áustria e da 

Alemanha, cada qual com características próprias. Durante uma das etapas do Kerb também acontecem 
competições que visam animar a festa. Um exemplo: o Kuchenlaufen aonde todos os participantes tem 
que percorrer  uma certa distância para conquistar o prêmio almejado, o Kuchen ( o bolo).  

(Oktoberfest – continua próxima VIA EXPRESSA) 
 

FIM 


