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Aconteceu nos dias 21 e 22 de junho de 2022 o 27°. 
Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do RS, 
que ocorreu presencialmente em Restinga Seca-RS. 
A atividade reuniu participantes de todo o Estado e 
expositores de peso, como António Ponte, do Museu 
do Porto-Portugal e Aline Torres, Secretária de 
Cultura da capital paulista. Representando a cidade 
de Igrejinha-RS esteve Juliano Müller de Oliveira, 
secretário da FECCAB, que trouxe entre as pautas do 
Fórum os festejos do Bicentenário da Imigração 
Alemã, tema que foi bem recebido pelos pares. 
Também discutiram o apoio às Leis Aldir Blanc e 
Paulo Gustavo, que propõe a liberação de recursos 
para o setor da cultura em todo o país. Como 
resultado do encontro foi redigida uma Carta de 
proposições, tendo como ítem 29 “Promover, até 
2024, entre os municípios interessados, ações 
alusivas aos duzentos anos da imigração alemã no 

Gestores Municipais de Cultura são convidados 
para as comemorações do bicentenário

Juliano Müller de Oliveira (à direita) com Vinicios Brito,
Assessor Técnico do CODIC (à esquerda). Foto: divulgação.

Ocorreu de 30.06. a 02.07.2022 mais uma edição do Encontro das 
Comunidades Alemãs da América Latina - CAAL. O evento foi 
coordenado pelo Instituto Martius-Staden de São Paulo e teve 
como coordenador Mauritius Reisky von Dubnitz. A FECCAB 
esteve bem representada no evento, com apontamentos e 
colóquios. O presidente Nelson Bergmann Peter fez seus 
apontamentos na abertura, junto com representantes de 
entidades do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Venezuela, além da 
fala do representante consular da República Federal da Alemanha 
em São Paulo. Foi um Encontro memorável, com uma pluralidade 
de assuntos e temas. A Federação parabeniza a todos os 
participantes e aos coordenadores desta edição de 2022.

CAAL 2022: diálogos online unindo teuto-latinos

Semana da Cultura Alemã
O Grupo Immer Lustig de Santa Maria-RS 
promoveu no início de julho, nos dias 05 a 07, a 
Semana da Cultura Alemã, uma sequência de 
diálogos tratando de temáticas teuto-brasileiras. 
É uma proposta alusiva ao mês da imigração 
alemã, que recorda a chegada da primeira leva de 
germânicos a São Leopoldo, em 25 de Julho de 

1824. Nesta edição foram destaques Nelson 
Bergmann Peter, apresentando as ações da 
FECCAB; Andreas Hamester, explanando sobre as 
atividades do Grupo Folclórico de Estrela; Felipe 
Kuhn Braun, explicando o contexto da Reforma 
Luterana (tema do seu novo livro). A coordenação 
das transmissões foi de Thomas Martin. 

Brasil”, uma conquista da comunidade teuto-
brasileira. O evento foi promovido pela Federação 
das Associações de Municípios do RS – FAMURS e 
pelo Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura 
do RS CODIC/FAMURS. 

Mauritius Reisky von Dubnitz (à esquerda)
e Nelson Bergmann Peter (à direita). 
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Trabalhando em cooperação com diversos grupos culturais 
do Brasil, Alemanha e Itália, foram definidas as primeiras 
cidades-pólo regionais do  2022. Internationales Tanztreffen
No Rio Grande do Sul: Aratiba, Colinas, Garibaldi, Igrejinha; 
em Santa Catarina: Timbó; São Paulo: São Paulo; na 
Alemanha: Munique. Outras cidades seguem em diálogo, 
se organizando para receberem dançarinos. O evento, que 
está em sua segunda edição, ocorrerá no dia , 12.11.2022
no horário da tarde na América do Sul e à noite na Europa, 
com transmissão via internet. A programação completa 
deve ser divulgada em breve. Acompanhe novidades no 
site  .www.culturaalema.com.br/tanz

Anunciados os Polos iniciais do
Encontro Internacional de Danças  2022

Os polos do evento estarão conectadas via internet,
com um apurado sistema de edição em tempo real.  

No intuito de ampliar os diálogos e parcerias junto às 
comunidades teuto-brasileiras, a Federação está dando 
especial atenção aos locais que auxiliam no resgate da memória 
e das identidades regionais. Neste sentido, como um primeiro 
importante passo, o presidente Nelson Bergmann Peter visitou 
o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, local ímpar no 
berço da imigração alemã na América Latina. Foi recebido por 
Cássio Tagliari e Ingrid Marxen, que além de mostrarem o acervo 
do museu, relataram ações promovidas pela entidade. Entre os 
documentos preservados no local, estão registros da fundação 
da FECCAB, expondo a relação histórica entre as duas 
instituições. A Federação agradece a acolhida e está 
trabalhando para atender demandas da comunidade, 
colaborando na fortificação de propostas culturais na área da 
história, a exemplo da Rede de Museus de Imigracao Alemã. 
Muito ainda está a ser feito… em breve novas informações.

Museus, espaços de memória… e de união 

Da esquerda para a direita: Ingrid Marxen, 
Nelson Bergmann Peter e Cássio Tagliari.  

 Um trabalho cultural importante é tornar públicas as 
informações da comunidade. Noticiar, publicar, 
transmitir dados corretos e pertinentes é funda-
mental para o diálogo positivo e próspero na socie-
dade. Sem isso as pessoas ficam desinformadas, não 
encontram apoio a seus projetos ou não apoia os de 
terceiros. Elas acabam como numa ilha, sem expan-
dir seus bons resultados. Há ações teuto-brasileiras 
fantásticas que poucos conhecem, exatamente por 

não terem serviços de comunicação eficazes. Só 
colocar cartaz na porta da padaria se tornou insufi-
ciente. E não culpe a mídia: essa é uma tarefa de 
todos, começando por você e eu. Cada um pode ser 
um alto falante de boas ações. Por isso a FECCAB 
está atuando para ampliar a visibilidade dos seus 
associados e parceiros. Tendo notícias relevantes, 
mande-nos: (54) 99977.0855, com Nelson Peter. 
Vamos juntos fazer nossos “frutos” mais visíveis.  

Ação em foco! 
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Dicas literárias 

Uma panorama sobre o  perso-
nagem histórico Martin Luther, 
um contexto sobre a Reforma 
Protestante e curiosodades 
desse período. Este são os ele-
mentos centrais do 23°. livro do 
jornalista e escritor Felipe Kuhn 
Braun. Veja mais em:     
www.facebook.com/FelipeKuh
nBraun

Lutero e a Reforma
Neste trabalho de Eduardo 
Kauer, o autor apresenta um 
olhar histórico e religioso do 
Kerb, uma das festividades 
t e u t o - b r a s i l e i r a s  m a i s 
representativas. Do costume na 
Europa, à pedra fundamental 
do templo e às  tradições das 
comunidades, o livro dialoga de 
modo agradável com o leitor.

Kerb: Alegria e Consagração

Um projeto ousado e que já está dando frutos. Para 
quem só conhece a personagem Herta - que com 
bom humor destaca positivamente a comunidade 
alemã no Brasil - pode não se dar conta do grande 
trabalho do ator e produtor cultural Carlos Alberto 
Klein, o Betinho. O atual projeto de destaque da 
Curto Arte, sua produtora, é a Aldeia da Herta, 
situada no município de Morro Reuter. Com 
inauguração oficial prevista para novembro, já estão 
em atividade no local a Escola de Artes - com aulas de 
instrumentos musicais (sopro e cordas), teatro e 
cinema - e a montagem de um espetáculo para o final 
do ano: a Epopeia de Imigração Alemã. Segundo 
Betinho “em novembro vamos abrir para o Natal, 
com o Chá da Herta, com atividades natalinas”. A 
FECCAB apoia ações como estas, que efetivamente 
dialogam com a comunidade teuto-brasileira e 

Aldeia da Herta: a caminho da Epopéia da Imigração Alemã

As aulas de música são ministradas pelos membros da Caxias
Ensemble Orchestra, de Dois Irmãos-RS. Foto: divulgação   

v a l o r i z a m  s u a  i d e n t i d a d e ,  c o m  e d u c a ç ã o 
patrimonial e desenvolvimento regional. Conheça 
m a i s  s o b r e  e s s e  t r a b a l h o  n o  e n d e r e ç o 
www.curtoarteprodutora.com.br 

O que liga cultura alemã e odontologia? Essa ponte aconteceu na 
57. Reunião da ABENO - Associação Brasileira de Ensino 
Odontológico. A atividade principal foi promovida na Univates, 
em Lajeado-RS, de 07 a 09 julho de 2022, uma cidade teuto-
brasileira. E os diálogos extrapolaram as fronteiras municipais. 
Em Teutônia-RS, na mesma região, houve festa temática no 
Engenho Quatro Ventos, com uma grande integração dos 
participantes da ABENO com o Grupo Folclórico Teutônia. 
Também esteve presente uma bandinha típica, que animou a 
todos com música germânica. Estiveram no jantar profissionais 
ligados ao ensino de odontologia de sete (7) Estados, gerando 
pontes profissionais e culturais: memórias que somam sorrisos. 

Grupo Folclórico Teutônia em diálogos na 57. Reunião da ABENO 

Polonaise com o Grupo Folclórico Teutônia e
público da ABENO, no  Engenho Quatro Ventos. 
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Uma das entidades fundadoras da então Federação 
dos Centros Culturais 25 de Julho - atual FECCAB - é o 
Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre. Iniciou 
suas atividades em 07.08.1951, mantendo desde 
então um trabalho focado na cultura e no diálogo 
com a sociedade. Mesmo com a pandemia, o Centro 
manteve-se ativo, com inovadoras ações online em 
parceria com muitos artistas e associados. Com 
destaque ao canto coral, uma marca teuto-brasileira, 
a entidade abriga muitos grupos relacionados à 
música, como o Coro Masculino 25 de Julho, 
Expresso 25, Femina Vox, Upa, além de grupos 
instrumentais. Também têm atividades ligadas à 
dança, teatro, gastronomia, artes plásticas, idiomas, 
entre outros. Para crianças, o Projeto Gira-Arte dá 
especial atenção à pluralidade de habilidades e 

competências. E se não conhece a Schlaraffia Porta 
Alegrensis, vale a pena buscar entender um pouco 
sobre essa tradição que se mantém no “25”, com 
reuniões totalmente realizadas em língua alemã.  
Visite o site e saiba mais:  www.25brasil.com.br

Associado em foco! 

Prédio próprio do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre.
Foto: Acervo FECCAB Post.  

Juiz de Fora redescobrindo Hermann Mathias Görgen 
Muitos não sabem, mas a cidade mineira de Juiz 
de Fora tem uma forte ligação com a cultura 
alemã. Como um livro que se abre, a cada dia um 
pouco mais dessa história teuto-brasileira vem a 
público na região. Um dos capítulos que ganhou 
visibilidade agora é ligado ao Professor alemão 
Hermann Mathias Görgen, que em 1941 saiu da 

Europa e acabou no Brasil. Ele lecionou na 
Universidade de Juiz de Fora, na Faculdade de 
Economia. Depois de um importante trabalho, ele 
retornou para a Alemanha em 1954. Para quem 
quer conhecer mais sobre essa pesquisa, pode 
acessar o site pessoal de Nilo Sérgio Frank: 
www.franckalemao.com.br.   

Depois de tanto tempo de distanciamento, é hora de voltar ao 
aprendizado de danças típicas. Em Domingos Martins-ES e em 
Gramado-RS ocorreram eventos de formação que destacam as 
interações humanas em torno da música e dos movimentos.
Na Serra Capixaba ocorreu o XXVII Festival Internacional de 
Inverno de Música Erudita e Popular, em Domingos Martins. Entre 
as muitas ações formativas houve também para o segmento da 
dança. Em 30 de junho, por exemplo, teve a Oficina de 
Coordenação de Grupos de Danças Folclóricas; já no dias  01 a 03 
de julho realizaram a Oficina de Danças Alemãs, ambas com o 
Prof. Patrick Zancanaro, vindo de Pinhalzinho-SC. 
Já na Serra Gaúcha aconteceu de 11 a 15 de julho, na Associação 
Cultural Gramado, o Curso de Danças para a Terceira Idade. Lá 
discutiram além de coreografias, também metodologia de 
ensino, sempre com muita prática. A ação teve como objetivo dar 
subsídios a grupos folclóricos para manterem a cultura alemã viva 
no Brasil.

Formação cultural é destaque em Domingos Martins e Gramado

Palestra no Curso de Danças para a Terceira 
Idade, na Associação Cultural Gramado.
 


