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Dia Nacional da
Etnia Teuto-Brasileira

m correspondência ao presidente Jorge
Wolfgang Globig da Federação dos Centros
de Cultura Alemã no Brasil, o deputado
federal Paul Bauer (PSDB/SC) comunica
que acaba de apresentar Projeto de Lei,
transformando o dia 25 de julho em Dia
Nacional da Etnia Teuto-Brasileira, para
«rememorar a contribuição para o desenvolvimento cultural, social, econômico e
religioso do Brasil, dos valorosos imigrantes
alemães e seus descendentes brasileiros».
Confira, a seguir, o teor da correspondência e a íntegra do Projeto de Lei:

23

Oktober / Octubre 2005

atenção à solicitação que Vossa Senhoria
me apresentou e por acreditar na justiça da
proposição que homenageia todos os imigrantes e todos os seus descendentes, entre
os quais me incluo como membro da 5º
geração nascida no Brasil.
Atenciosamente
PAULO BAUER
Deputado Federal
Visite o site: www.paulobauer.com.br
Projeto de Lei Nº , de 2005
(do Sr. Paulo Bauer)
Institui o Dia Nacional da Etnia TeutoBrasileira

Prezado Presidente Jorge Globig
Acuso e agradeço o convite para a solenidade de abertura do 3º Encontro das
Comunidades Alemãs da América Latina
em Blumenau, SC – 05/10/2005.
Lamento estar impossibilitado de comparecer ao evento. Compromisso inerentes
às atividades na Câmara dos Deputados me
impedem de abraçar Vossa Senhoria e os
presentes.
Desejando sucesso, informo que na
data de hoje apresentei à Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei nº 5982/2005,
que institui a data de 25 de julho como o
Dia Nacional da Etnia Teuto-Brasileira, em

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional
da Etnia Teuto-Brasileira, a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de julho, em
todo o território nacional.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
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Justificação
Ao aproximar-se o dia 25 de julho
quero prestar homenagem aos imigrantes
alemães, que comemoraram no ano que
passou, cento e oitenta anos da chegada
dos primeiros imigrantes alemães no Rio
Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo.

Em correspondência enviada pelo
Presidente da Federação dos Centros de
Cultura Alemã no Brasil – FECAB, rememoramos a contribuição para o desenvolvimento cultural, social, econômico e religioso do Brasil, dos valorosos imigrantes
alemães e seus descendentes brasileiros.
Em alguns estados brasileiros, a comemoração deste dia já é lei estadual.
A instituição oficial do Dia Nacional da
Etnia Teuto-Brasileira visa reforçar cada vez
mais o entrelaçamento dos segmentos étnicos do nosso povo, consequentemente,
contribuirá para uma maior aproximação
entre o Brasil e a Alemanha, permitirá uma
maior divulgação da contribuição dos
povos para o crescimento e desenvolvimento do nosso País, e proporcionará a visão
pacífica, integradora, e reconhecida do
Brasil para com todos os países.
Espero contar com o apoio dos nobres
Pares para a presente iniciativa, que abre a
oportunidade para a apresentação de outras manifestações de reconhecimento dos
diversos segmentos étnicos.
Sala das Sessões, em 05 de setembro de
2005.
Deputado Paulo Bauer
Sílvio Aloysio Rockenbach
www.brasilalemanha.com.br
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