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RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 

 

No início do mês, a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo providenciou a troca das 

luminárias da Praça das Etnias, tanto do monumento do imigrante, como das que 

focam as bandeiras, além da troca da fiação que liga a iluminação da praça, visto a que 

havia ser inadequada. Também foram pintados os mastros e colocadas as bandeiras 

que representam a formação étnica do município (Portuguesa, africana, alemã e 

italiana), além das do Brasil, Rio Grande do Sul e de Dona Francisca. A Administração 

pretende pintar a Praça das Etnias até o final do ano de 2020. 

04/08/2020 – Encontro na Casa Paroquial com Pe. Élvin Limberger para falar sobre o 

relógio da Igreja Matriz São José que está parado há vários dias e muitas pessoas 

buscaram a secretaria para encaminhar a demanda sobre o assunto. Em resumo, o 

relógio está parado porque está com problemas ao bater as horas cheias. Ao invés de 

bater hora cheia bate meia e isso traz mais transtornos. Também o relógio precisa de 

corda e as escadas que permitem o acesso estão podres. Dois grandes problemas que 

precisam ser resolvidos. Ficou acertado que a Paróquia iria fazer um orçamento dessas 

necessidades e buscar ajuda para resolvê-los. Na oportunidade também foi explanado 

pelo Pe. Limberger a possibilidade de realizar uma live no sábado, 26 de setembro, 

para contar e representar a vida dos beatos. Também fomos convidados para 

colaborar. 

07/08/2020 – Reunião no Condesus, às 08:30h, que reuniu os representantes da pasta 

da cultura para debater sobre a Lei Aldir Blanck. 

08/08/2020 – Os Municípios da Quarta Colônia, através do Condesus, estão 

trabalhando uma rota turística integrada chamada Fé, Natureza e Arte. Um percurso 

em torno de 350 quilômetros, no qual serão identificados os principais atrativos 

turísticos e culturais além de pousadas, hotéis, agroindústrias, restaurantes, 

lancherias, cervejarias, entre outros. Na manhã do dia oito de agosto, em função do 

folder dessa rota, foi realizada uma visita ao proprietário do principal acesso a trilha do 

Morro Santo Antônio, Ivo Dalcin, na Linha do Moinho, para resolver detalhes como 

dias, horários e forma de ofertar ao turista essa opção. Mais uma vez a realidade 

mostra que é preciso educação para que o turismo se desenvolva. Novas modificações 

deverão ser feitas para que esse acesso efetivamente se torne realidade. Atualmente o 

acesso da propriedade já está sendo utilizado por visitantes. No entanto, ainda há 

quem deixe as porteiras abertas; há quem entre nas lavouras de carro causando 



prejuízos ao proprietário; há quem se acha no direito de colher frutos que não são 

seus; há quem adentre a propriedade sem pelo menos se identificar e há quem ainda 

não cuida do lixo que produz, deixando-o espalhado ao longo da trilha. Uma lástima. 

10/08/2020 – Reunião no Condesus para apresentação do trabalho sobre o Circuito 

Fé, Natureza e Arte aos prefeitos da Quarta Colônia e revisão do roteiro. 

11/08/2020 – Visita a propriedade de Ivo Dalcin, na Linha do Moinho, às 08:30 horas,  

realizada pelos Secretários Municipais  da Cultura, Rosa Christina Kittel e da Agricultura 

e Meio Ambiente, Anderson Baú, ocasião em que realizaram o percurso até a cruz do 

morro Santo Antônio para traçar e identificar o necessário para que o acesso aos 

pontos turísticos (Trilha da Cruz do Morro Santo Antônio e Caminho da Via Sacra) seja 

realmente possível preservando o meio ambiente e a propriedade particular. 

13/08/2020 – Na manhã da quinta-feira, a Secretária da Cultura e Turismo, Rosa 

Christina Kittel, juntamente com a Engenheira Samantha, realizaram o percurso que 

engloba uma parte do trajeto rural do Circuito Fé, Natureza e Arte, para conferir as 

distâncias dos pontos enumerados no mapa. A medição ocorreu do Parque Histórico 

Municipal Obaldino Benjamin Tessele e foi até o Bar e Armazém de Hélio Hening, 

passando também pela Agroindústria Brothaus. Na oportunidade identificamos ainda a 

questão de sinalização que está faltando. 

18/08/2020 – Reunião no Condesus, às 14:00 horas para revisão da marcação dos 

pontos identificados em cada município no mapa da rota turística da Quarta Colônia: 

“Circuito Fé, Natureza e Arte”. 

25/08/2020 – Live sobre a Lei Aldir Blanc, às 11:00 horas, tendo em vista a 

regulamentação da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 – Lei de Emergência Cultural 

Aldir Blanc, através do Decreto nº 10.464, de 17 de Agosto de 2020, que definiu a 

responsabilidade aos Estados a execução da renda emergencial prevista no Inciso I do Art. 2º 

da referida Lei e para os Municípios o subsídio mensal para espaços culturais previsto no Inciso 

II e, ainda, o inciso III do mesmo artigo para ambos (Estado e Municípios). 

28/08/2020 – Reunião com o Cineasta Ricardo Zimmer para revisão do texto e ajustes das 

cenas que comporão a terceira edição do espetáculo da fé/2020 – “Os Mártires da Fé, Pe. 

Manuel e Coroinha Adílio. O elenco teve que ser reduzido devido a pandemia. Da mesma 

forma debatido a segurança de todos durante os ensaios e no dia da apresentação. 
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