
Assista: Conexão Brasil Alemanha > uma nova comunicação - novas edições a partir de março de 2022?  ! 

BrasilAlemanha Neues              

Do portal oficial da imigração alemã no Brasil  -  www.brasilalemanha.com.br 
 

 

"Es gibt kein Land der Welt, das so stark mit Brasilien verbunden war und ist wie Deutschland 

- Não houve no passado e não há no presente país tão entrelaçado com o Brasil quanto a 

Alemanha” (Wolfgang Bader, Goethe-Institut São Paulo, 2013). 

 

 

Programa radiofônico AHAI 1413 - Especial de 20 de 
Setembro / Data Farroupilha:  

O historiador René Gertz,  autor de "O perigo alemão".  

comenta homenagem ao pastor farrapo Christian 

Klingelhöfer,analisando as interações de evolucionários 

farroupilhas e imigrantes alemães, recém chegados à 

Província de São Pedro.  

 

E curta marcantes músicas alemãs de amor ao 

Sul do Brasil. 
 

Imperdível!  E compartilhável!... 

agora disponíveis em várias plataformas via Portal 
BrasilAlemanha >:  Breaker - Google Podcasts - Radio Public - 

Spotify - Pocket Casts - Copy RSS - Facebook BrasilAlemanha. 

 

Temas desta edição 

BrasilAlemanha Neues (muito mais 

que dança, cerveja e xucrute, cultura alemã 
é inovação, pioneirismo, associativismo, 

comprometimento, participação, senso do 
bem comum. Um simples relance sobre 
nossas  manchetes lhe proporcionará uma 
ideia de conjunto deste atual universo 
BrasilAlemanha): 
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Peste suína na Alemanha deve abrir espaço 

para preço melhor a vendas do Brasil na 

China 

18/09/1949: Primeira Feira do Livro de 

Frankfurt 

Tudo pronto para a 36ª Feira do Livro de 

Cachoeira do Sul, RS, em formato virtual 

Tecnologia barata está ajudando os 

brasileiros a economizar milhões em taxas 

de encanamento! 

Hercílio Stahnke – 100 Anos – Homenagem 

do Coro Masculino Liederkranz 

O poder curativo das árvores – por Lissi 

Bender 

Rota do Enxaimel é indicada ao programa 

Melhores Vilas Turísticas do Mundo 

Tese de doutorado: A representação do 

alemão no romance sul-riograndense 

Parceria Brasil-Alemanha incentiva 

eficiência energética 
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GUIA DE EVENTOS - Rumo ao 

Bicentenário da imigração Alemã no Brasil 

Bicentenário | Boletim Quinzenal 

Eletrônico – VIA EXPRESSA – 12 > 

25/set/2021 

O Bicentenário em Ação – Informativo 

 

Após o fim da pandemia,  volte a divulgar o seu Encontro de Família 

em BrasilAlemanha >, a maior plataforma de encontros de família 

da Internet! 
 

 

Por que os alemães votaram num charlatão... - por Oliver Stuenkel 

Por que a Alemanha, o país com um dos melhores sistemas de educação pública e 

a maior concentração de doutores do mundo na época, sucumbiu a um charlatão 

fascista? 

Programa de TV: Conexão Brasil Alemanha > Em banho-

maria em função da pandemia até março de 2022! 

 

Remover meu e-mail | To contact us please 
email contato@brasilalemanha.com.br  

 
 

  

Imprensa Alemã no Brasil > 
 

  

Especial 195 Anos da Imigração Alemã, rumo ao Bicentenário (1824 - 25 de julho - 2024) 
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Após o período de pandemia, volte a divulgar o seu Encontro de 

Família em BrasilAlemanha >, a maior plataforma de encontros de 

família da Internet! 
 

  

Grupo de Mídia BrasilAlemanha: 

www.brasilalemanha.com.br 

www.cidadesalemasdobrasil.com.br 

www.facebook.com/brasilalemanha.com.br 

Conexão BrasilAlemanha na TV - previsão de retorno pós-pandemia em 

julho de 2022   

Editor: Jorn. Sílvio Aloysio Rockenbach 

Contato: (51) 3392 7433 - (51) 99715 0944 (WhatsApp) 

contato@brasilalemanha.com.br  
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