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Caso tenha marcado "poderia ser melhor". Descreva. 

"Poderia haver mais Apresentações, dessa forma valorizarmos mais o que é nosso ao invés de trazermos Grupos de fora.” 

"Maior incentivo monetário para a realização de palestras e publicações de livros.” 

"Ter mais eventos/ feiras” 

"Mais divulgação e menor quantidade de pequenas atrações dispersas.” 

"Pensar em eventos que reúnam as apresentações de diversos eixos concomitantes.” 

"As escolas poderiam acolher os escritores locais.” 

 











Se você costuma curtir, comentar, compartilhar atividades culturais que não sejam de seu eixo, cite. 

"As que me interessam” 

"Sim, quando são bons comento e compartilho, como dança, teatro, cinema, leitura e outros.” 

"Toda atividade cultural que influência crianças.” 

"Dança” 

"Bailes, encontros, almoços, etc” 

"Coisas que sejam relacionadas à música” 

"Acredito que devemos sempre apreciar e divulgar outras atividades culturais por mais que não façamos parte diretamente, assim 
compartilhando e comentando mais pessoas poderam ter acesso aos post's relacionados a cultura.” 

"Todas que prestigio participando.” 

"todos.” 

"Dança.” 

"Eventos culturais em geral” 

"Normalmente do meu eixo” 

"As vezes” 

"Música, arte e literatura” 

"Folclore feira do livro eventos de comunidades entre outros” 

   “Todas as atividades que fico sabendo eu compartilho. Talvez não seja do meu interesse, mas é necessário incentivar todos os eixos.” 
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Dê sugestões de filmes seguido da área cultural. Exemplo: "A noviça Rebelde - área cultural: Coral e 

Folclore" 

"Músicas e Lágrimas (A História de Glenn Miller).” 

"Amadeus- música clássica” 

"Walachai” 

"Moana - Um mar de aventuras” 

"A Menina que roubava Livros” 

"Com Amor, VanGogh. Artes Plásticas” 

"Frida; Sonhos (Akira Kurosawa) - área: Artes Plásticas” 

"Tempos modernos - Charlie Chaplin” 

"O segredo - auto ajuda” 
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Quais festas populares e típicas você costuma frequentar ou participar em nossa cidade? Cite. 54 respostas 

As respostas foram adaptadas para nominar apenas uma vez eventos que são citados repetidas vezes, mas contemplam todas as citações. 

Bailes de comunidade, bailes no CTG, Todos eventos, Encontro de corais, almoço de igrejas, cpm com fins de 

arrecadação de receitas, programas de Páscoa e Natal, eventos na rua coberta, Festival internacional de 

folclore, Rodeios, fandangos,baile da linguiça. Feira do Livro, Gincana Municipal, FruhlingsFest, Festival Sabores da 

Colônia, bailes, folclore, feira do artesanato, Sommer Bier, festas de localidades, Festa do Figo, Kerb im Tannenwald, 

Festival da Música Estudantil, Programação de Natal, Encontros de Coros, Semana farroupilha, Chocofest, Encontros 

de grupo,  Oktoberfest, Festas de comunidades, Festa da Primavera, basicamente todos os eventos na praça. Baile 

de Sócios, Churrasco de Sócios, Festa do Galeto, Festa do Leitão, Baile de Kerb, Bailes de comunidade nas 

localidades de Pinhal Alto e Nove Colônias, Baile de Escolha das Soberanas do Folclore Alemão, Encontros de 

Grupos Folclóricos, Mini Oktoberfest, Não vou em festas deste tipo, festa campeira, Kerbs, 

domingueiras,Schutzenfest, Festa da Colheita, Cafés de Departamentos, festimalhas,  bolão, Baile do Rei, Cavalgada 

da Serra, são João, Festas religiosas. Todas as promovidas pelo Poder Público Municipal ou com apoio deste, da 

comunidade da linha imperial, Baile de carnaval, churrasco de sócio, festa de igreja 
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Caso tenha marcado "de maneiras restritas". Descreva. 

6 respostas 

"Tenho feito vídeo aulas e cursos online grátis para motivar meus alunos.” 

"Estamos tendo ensaios online com o maestro da orquestra” 

"No caso do coral que participo, ainda recebemos aulas a distância, por vídeos, mas o grupo folclórico esta com seus ensaios 

cancelados” 

"As aulas dos cursos livres foram suspensas” 

"Concertos” 

"Sem vender livros ou expor em público” 

 



Por favor contribua com sugestões e idéias que podem ser alternativas diferentes a sua área cultural. 

12 respostas 

"Aproximar os Escritores locais nas escolas e grupos mediados pelo poder público (CRAS, CAPS, Grupos de idosos,...).” 

"Criação de um Coral municipal” 

"Comemoração da semana farroupilha no centro da cidade em para que a comunidade tenha melhor acesso e conhecerem melhor.” 

 

    “Após essa Pandemia passar, acho que uma das formas para se manter a cultura, será através de Projetos, embora também haverá 

cortes.” 

"Pressão das pessoas para se recuperar valores do dinheiro desviado nesse País é que ninguém fala sobre isso e se usar um pouco na 

cultura.” 

"Dar suporte financeiro para criadores de conteúdo cultural para ser divulgado de forma on-line.” 

      

    “Melhorar o Natal em cores” 

 



“Criação ou ativação de grupos culturais com mais divulgação, entrosamento e apoio financeiro” 

 

"A minha sugestão é para que após o surto de Covid-19 ter sido controlado e os eventos da cidade retornados, os responsáveis pela 

organização dos eventos municipais incluam os grupos de danças aos eventos (àqueles que forem possíveis) para que haja maior 

interação e demonstração da cultura, já que ficamos um longo período sem podermos nos expressar através da dança. Com isso, 

animando-nos e incentivando-nos a não desistir de preservar a cultura de nossos antepassados.” 

 

"Exposições de fábricas de móveis, Campo de Mini Golf nos bairros, Escola de Jardinagem, Noite de Serenata, Livro em Casa ( rodízio 

entre os moradores), Museu do Brinquedo” 

 

"Fazer encontros virtuais.” 

"Concerto pós pandemia” 

"Os escritores locais deveriam ter mais espaço nas escolas. Isso poderia influenciar os alunos a escrever.” 

 


