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Em 25 de julho de 2024 completam-se 200 onos da chegado dos primeiros 39 imigrontes olemões oo
Rio Gronde do Sul. Precedidos de outros grupos de alemões que chegorom oo Brosil o partir de 1878, eles

deixorom o sua morco de pioneiros pela forma orgonizada e dinômica de suo evoluçõo em solo brasileiro.

Eles desemborcorom de um novio em Porto Alegre em 18 de julho e de ló Íorom trozidos em lonchões
pelo Rio dos Sinos oté o último trecho novegável. Alí, às margens do locol em que hoje se encontro o Proço do
lmigrante no centro do cidode de São Leopoldo, eles iniciorom vida novo e começorom o escrever um novo
copítulo da Histório do Brosil, Poís de lmigrontes.

Em 1924, Íoi comemorodo o centenário destd imigroçõo com diversas Íestividodes e inougurodo em

São Leopoldo a Proço do lmigronte com seu Monumento ao lmigronte, um dos símbolos da imigroçõo olemã.

O Íuturo município de Novo Homburgo, que então oinda era um distrito, tombém comemorou o Centenário.

Em 1974 foi comemorado o Sesquicentenárío otrovés de um conjunto de eventos orgonizodos por

Comissõo Estadual, que deixou um Monumento no Proço Vinte de Setembro. Foi também o oportunidode
poro se olovoncdr um processo de promoção do história do imigração otravés de iniciativos do Museu

Histórica Visconde de Sõo Leopoldo. Em todo a região do Vale dos Sinos o doto é comemorodo e Íesteiodo,
consolidando-se como marco histórico.

Em 2017 São Leopoldo recebeu, peto Lei ne 72.394, o título de Berço da Colonizoção Alemõ no Brosil.

Comemoror esto doto é, portanto, importonte paro ofirmor o contribuição desses imigrantes e dos

demais do mesmo etnio, que se somorom o eles oo longo dos séculos XIX e xx. E, possodos iá muitos

processos migrotorios, é importonte tombém pord os demois imigrantes, de outros etnias, que paro cá
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vierom e se instolaram em busco da felicidode, de umo vido digna, de trobolho, terro e que trouxerom suos

contribuições poro que esto ciddde e região se tronsformossem no que são hoje.

Em virtude disto, o PreÍeituro Municipol de Sõo Leopoldo foi procurado pelo lnstituto 2024, em

fevereho deste ono de 2077, pdra formor umo Comissõo Orgonizadora que viobilize as comemoroções e as

atividodes culturois do cidade e da região.

Poro tol Íinoliddde, constituiu-se um grupo de trobolho, cujos objetívos são promover o orgonizoção
do Bicentenário, constituindo parcerios e orgonizondo seminarios e eventos que venhom o omplior a
representotividade deste grupo, de modo a constituir umo integração com todos os instituições e
olgonizoçõqs comunitárias, culturois e odministrltções municipois interessodos em comemorar o Bicentenário
em 2024, com inÍormoções e conhecimentos do passado, com sentido de presente e os olhos voltodos paro
um futuro comum de desenvolvimento e integrdção.

Exemplo imediato é o porticipoção, de forma orgonizoda e com parceria da ACIST, do Encontro
Econômico Brosil-Alemonho - EEBA 2017 no FIERGS. Na seqüêncio, propor o reolizoçõo do 43e EEBA, o ser
realizado em 2023, no Vale do Rio dos Sinos, abrindo, com outros eventos, os dtividodes comemorotivos
paro
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