
 

 

COLCULTURA-AMAVI 
Colegiado de Cultura da AMAVI 

 
DIAGNOSTICO DA OFERTA CULTURAL DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 
 
 
Nome do Município: PRESIDENTE NEREU 

 

Imagem do Brasão oficial do Município:    

 

 

 

 

 

 

Nome do Responsável pelo preenchimento: ADRIANA PEDRONI DE MELO 

 

Órgão Municipal da Cultura 

Nome do Órgão Municipal da Cultura: SECRETARIA DE CULTURA 

Responsável pelo Órgão Municipal da Cultura: VANDERLÉIA SCHWARTZ KOCHANSKI 

Endereço: PRAÇA LEÃO DEHON, Nº 50 – CENTRO – PRESIDENTE NEREU 

Telefone: (47) 3362-1212 

E-mail: secretariaesporteturismo@gmail.com  

Site/Home-page: www.presidentenereu.sc.gov.br  

Serviços oferecidos pelo Órgão Municipal da Cultura: Cursos de pinturas, aulas de violão, teclado, 

Grupo de Dança.  

Dias e Horário de Atendimento ao público: De segunda á sexta-feira  

                                                               Horário das 8:00 ás 11:30 e 13:30 ás 17:00 hrs   

 

Museu 

Nome do Museu: CENTRO HISTÓRICO EXPEDICIONÁRIO DIONÍSIO JOÃO COMANDOLI 

Encarregado do Museu: JULIANA GARCIA COMANDOLI 

Gestão do local: PÚBLICA 

Endereço: PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS – CENTRO – PRESIDENTE NEREU 

Telefone: (47) 3362-1212 

E-mail: secretariaesporteturismo@gmail.com    

Site/Home-page: www.presidentenereu.sc.gov.br 

Descrição do Acervo do Museu: Todo acervo do Centro Histórico foi doado pela comunidade de 

Presidente Nereu. O acervo possui móveis, fotos, pertences particulares que fizeram parte da história 

e da cultura do município. 

http://www.presidentenereu.sc.gov.br/
mailto:secretariaesporteturismo@gmail.com
http://www.presidentenereu.sc.gov.br/


 

 

 

                                      

 

                          

                 

 

                          

Arquivo 

Nome do Arquivo: ACERVO HISTÓRICO – (FOTOGRAFIAS) 

Encarregado do Arquivo: JULIANA GARCIA COMANDOLI 

Gestão do local: PÚBLICA 

Endereço: PRAÇA DOS EXPEDICINONÁRIOS - CENTRO  

Telefone: (47) 3362-1212 

E-mail: secretariaesporteturismo@gmail.com  

Site/Home-page: www.presidentenereu.sc.gov.br 

Dias e Horário de Atendimento ao público: De segunda á sexta-feira  

                                                                     Horário das 8:00 ás 11:30 e 13:30 ás 17:00 hrs   

 

mailto:secretariaesporteturismo@gmail.com
http://www.presidentenereu.sc.gov.br/


 

 

  

 

 

 

Biblioteca 

Nome da Biblioteca: BIBLIOTECA PÚBLICA TITO CARVALHO 

Encarregado da Biblioteca: SANDRA MANNRICH 

Gestão do local: PÚBLICA 

Endereço: PARAÇA LEÃO DEHON, CENTRO. 

Telefone: (47) 3362-1108 / 3362-1212 

 E-mail: sereducacao@hotmail.com  

Site/Home-page: www.presidentenereu.sc.gov.br  

Serviços oferecidos: Realização de trabalhos escolares, visitação de todas as escolas municipais 

para leitura e realização de curso de informática oferecido no mesmo espaço. 

Dias e Horário de Atendimento ao público: De segunda á sexta-feira  

                                                                     Horário das 8:00 ás 11:30 e 13:30 ás 17:00 hrs   

 

mailto:sereducacao@hotmail.com
http://www.presidentenereu.sc.gov.br/


 

 

  

  

 

Associação de Artesãos 

Produção tradicional do Município – Bordados, Argila, Papel, Cerâmica, Pedra, Couro, Plástico, 

Madeira, Tecido, Metal, Vidro, Misto, Vime, Palha, outros. 

 

BORDADOS E TECIDOS 

Nome da Associação: ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES NOSSA SENHORA APARECIDA 

Presidente: VALDELIR TILLMANN 

Endereço: Rua XXII de Julho - Centro 

Telefone: (47) 3362-1108  

E-mail: valdelirtillmann@hotmail.com 

Site/Home-page: www.presidentenereu.sc.gov.br 

N
o 
de Artesãos componentes: Aproximadamente 8 artesãs. 

Local de Comercialização dos Produtos Artesanais: Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida, Centro 

– Aberto todas as quartas-feiras. 

Informações Complementares: A Associação Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida é uma 

entidade sem fins lucrativos e as artesãs realizam seus trabalhos de forma voluntária. Para tanto, 

confeccionam os artesanatos para doação e também para comercialização. 

http://www.presidentenereu.sc.gov.br/


 

 

Local Histórico 

Nome do Local Histórico: IGREJA MATRIZ SÃO JOSÉ 

Característica do Sítio Histórico: Celebrações Religiosas 

Responsável: Padre Francisco Schmidt 

Gestão do local: Privada 

Endereço: RUA JOÃO XXIII – Centro – Presidente Nereu 

Telefone: (47) 3362 -1142 / 3362-1212 

E-mail: secretariaesporteturismo@gmail.com  

Sítio Histórico protegido por Lei? Não            

Dias e Horário de Atendimento ao público: Aberto diariamente, mas as celebrações acontecem 

raramente aos sábados e frequentemente aos domingos ás 9:00 horas da manhã. 

Informações Complementares: Pertenceu a cidade de Brusque e em seguida á Vidal Ramos por 

muitos anos sob a liderança do Padre Heriberto Hartmann.  

Passou a ser Paróquia em 14 de novembro de 1969 e teve como primeiro Pároco Pa. Francisco 

Schlosser da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. 

Esse imóvel é de grande importância para a comunidade, pois nele são realizadas as principais 

celebrações religiosas. Este imóvel tem em seu interior belíssimos altares ornamentados em madeira. 
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Nome do local Histórico: IGREJA SÃO JOAQUIM 

Característica do Sítio Histórico: celebrações Religiosas 

Responsável: Gestão do local: Privada 

Endereço: Estrada Geral, s/n – Itaquá – Presidente Nereu 

Telefone: (47) 8875-4576 ou (47) 3362-1212 

E-mail: secretariaesporteturismo@gmail.com  

Sítio Histórico protegido por Lei? Não            

Dias e Horário de Atendimento ao público: Aberto somente aos domingos ás 9:30 horas da manhã. 

Informações Complementares: Escrito na Benção da primeira pedra da Igreja São Joaquim de Itaquá. 

“A construção desta igreja de São Joaquim iniciou-se no dia 11 de janeiro 1951, tendo como pontífice 

gloriosamente reinante Eugenio Pacoelli, chamado Papa Piu XII, como Arcebispo Metropolitano Dom 

Joaquim Domingos de Oliveira e como fabriqueiros da Capela de Itaquá: Padre Bernardo Koenner 

S.C.J. Vigário, João Tavares de Oliveira Júnior, Alvino Sezerino, Ângelo Belegante, Osvaldo Andrade, 

e João Matiolli, sendo o último mês de governo do general Eurico Gaspar Dutra como Presidente da 

República”. A primeira pedra dessa igreja foi solenemente benzida com grande assistência do povo, 

no dia 13 de janeiro de 1951, pelo Padre Bernardo Koenner, da Congregação dos Padres do Sagrado 

Coração de Jesus, vigário da Paróquia de Botuverá a qual a Vila Itaquá pertencia depois de ter dado 

ao Exmo. Senhor Arcebispo de Florianópolis a devida licença. A construção da igreja foi obra do 

Senhor Joaquim Vizentanher, morador da cidade de Nova Trento. Essa igreja foi construída no lugar 

onde existia uma igreja de madeira, também dedicada a São Joaquim que serviu para as visitas 

paroquiais desde 1932. O sacrifício do povo de Itaquá na construção da nova igreja foi grande. A 

construção foi realizada através de multirão da comunidade. Enormes foram às dificuldades para 

trazer material por falta de estradas. A fé e a boa vontade do povo foram fatores principais na 

construção da Igreja de São Joaquim. 

 

 

mailto:secretariaesporteturismo@gmail.com


 

 

      

 

Artesão. 

 

Nome do Artesanato: BORDADO EM PATCHWORK 

Descrição do Artesanato: A artesã iniciou seu trabalho há muitos anos. Sempre gostou muito de 

bordar e costurar. Então com grande incentivo de seus filhos ela comprou uma máquina de costurar e 

começou a bordar. Participou de vários cursos e foi se aperfeiçoando. Hoje seu trabalho lindíssimo é 

reconhecido por todos. Além de ser uma fonte de renda para a artesã também é uma forma de lazer. 

Artesão: Maria Ângela Rezini Comandoli. 

Endereço do Artesão: Rua José da Costa Miranda – Centro - Pres. Nereu. 

Telefone: (47) 3362-1029 

E-mail: secretariaesporteturismo@gmail.com  

Local de Comercialização: Na própria localidade. 

O artesão pertence a alguma Associação ou Cooperativa de Artesãos?  Sim                    

Clube de mães Nossa Senhora Aparecida 
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Nome do Artesanato: BORDADO EM MACRAMÊ 

Descrição do Artesanato: Para confecção do artesanato são necessários: linha, tesoura, toalha, 

agulha de crochê e régua. A artesã Maria de Lourdes Popenga Toll iniciou este trabalho com muito 

empenho e determinação. A princípio aprendeu sozinha e com o passar do tempo realizou diversos 

cursos para se aperfeiçoar. 

 Artesão: Maria de Lourdes Popenga Toll 

Endereço do Artesão: Estrada Geral, s/n – localidade de Tirivas – Pres. Nereu. 

Telefone: (47) 3362-1145 

E-mail: secretariaesporteturismo@gmail.com  

Local de Comercialização: Na sua própria localidade na Estrada Geral, s/n – localidade de Tirivas 

O artesão pertence a alguma Associação ou Cooperativa de Artesãos? Sim - Clube de mães Nossa 

Senhora Aparecida 
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Nome do Artesanato: PINTURA DE MAPAS 

Descrição do Artesanato: Tudo começou a partir de um projeto criado para facilitar o aprendizado de 

alunos do ensino médio com relação a suas origens e local onde vivem. O projeto “Quem sou Eu” e 

“Onde Estou” levou a professora a iniciar pinturas em mapas nas paredes da E.E.B João Tolentino 

Júnior , localizada no município de Presidente Nereu. No ano de 2004. 

Quem não se faz esta pergunta quando se encontra diante de um mapa? 

A professora Ilza Rech desenvolveu o projeto “Quem Sou, Onde Estou”, com o qual, auxiliou seus 

alunos da 3ª série do ensino fundamental, a resgatar as histórias de suas origens e a conhecer sua 

localização.O primeiro mapa de Santa Catarina, realizado pela professora Ilza, está na parede da 

E.E.B. João Tolentino Júnior, do município de Presidente Nereu. Como em 2004 teve as Olimpíadas, 

a professora pintou o mapa Mundi, no qual os alunos e visitantes da escola procuravam os países 

que estavam participando do evento esportivo. Em seguida, foram pintados os mapas do Brasil e do 

município Presidente Nereu. O trabalho foi realizado à noite, feriados e finais de semana. Sempre 

disposta, a professora Ilza é considerada uma “amiga da escola”, a qual não só contribuiu com a 

restauração das paredes realizando suas pinturas, como também dedica seu tempo livre cuidando do 

jardim, ensinando assim não somente aos alunos, mas à todos os visitantes desta pequena escola, o 

cuidado e amor que devemos ter para com as plantas. As pinturas não pararam por aí. Depois de 

muitos elogios provenientes de seu trabalho artesanal, a professora decidiu pintar mapas de Santa 

Catarina em grande escala, com o intuito de comercializá-los para todo o estado. Excelente trabalho 

atrativo e instrutivo que pode ser exposto em diversos ambientes, tais como: Hall de entrada, Salas 

de convenções, Salas de espera, Escritórios, Auditórios. Em locais como: Órgãos públicos e privado, 

Empresas particulares, Hotéis e pontos turísticos, Instituições de ensino. Dimensões disponíveis: 2,75 

x 1,85m – 1,45 x 2,10m – 1,00 x 1,40m 

Artesão: ILZA RECH 

Endereço do Artesão: Rua Matilde Schaeffer, nº149 – Centro de Presidente Nereu. 

Telefone: (47) 3362-1178 / 8876-2710 

E-mail: ilzamapasc@gmail.com 

Site: www.mapasc.com.br  

Local de Comercialização: Na sua própria residência e eventos. 

O artesão pertence a alguma Associação ou Cooperativa de Artesãos?  Não                 

 

mailto:ilzamapasc@gmail.com
http://www.mapasc.com.br/


 

 

                                                                                          

                   

 

Músicas   

Nome da Manifestação Cultural: CORAL MUNICIPAL ELFRIDA STALOCH RAITZ 

Descrição: O Coral Municipal Elfrida Staloch Raitz foi fundado em 12 de maio de 2008 sendo criado 

Coral Municipal pela lei nº 1276/2010 em 10 de maio de 2010 e é subordinado a Secretaria de 

Cultura. Este tem por finalidade desenvolver a arte e a cultura entre os membros e a comunidade e 

promover apresentações artísticas e culturais, como forma de divulgação e socialização do canto.  

Responsável: Amilton Petry – Nilo Sezerino 

Endereço: Praça Leão Dehon, nº 50 – Centro – Presidente Nereu 

Telefone: (47) 3362-1212 - 88625756 

E-mail: secretariaesporteturismo@gmail.com 

Site/Home-page: www.presidentenereu.sc.gov.br 

Pertence a alguma Associação?  Não                 

Número de componentes: 30 integrantes. 

Faixa Etária: 15 á 70 anos. 

Informações Complementares: O Coral Municipal realiza apresentações culturais bem como 

participação em encontro de corais, festividades, aberturas oficiais em festas no município de 

http://www.presidentenereu.sc.gov.br/


 

 

Presidente Nereu e região. Todos os anos no mês de maio são realizados os encontros de coral na 

cidade, com participação de vários corais da região. 

 

      

 

 

 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Nome: NATAL NA PRAÇA 

Descrição: Um dos eventos tradicionais do município de Presidente Nereu é o NATAL NA PRAÇA que 

acontece todos os anos no início do mês de dezembro, onde são inauguradas as luzes e a decoração 

natalina. Este tem por objetivo a promoção da cultura local. Neste evento são realizadas diversas 

atrações culturais, encenação de natal com a peça Natal em Canto realizada pelo Coral Municipal 

Elfrida Staloch Raitz, chegada do papai Noel e sorteios de brindes.  

Responsável: Prefeitura Municipal de Presidente Nereu 

Endereço: Centro Social João Voltolini - Rua José Andrade - centro 

Telefone: (47) 3362-1108 /03362-1212 

E-mail: secretariaesporteturismo@gmail.com 

Pertence a alguma Associação?  Não                 

Número de componentes: Aproximadamente 50 pessoas 

Faixa Etária: Idade entre 05 á 80 anos 

 



 

 

    

    

 

MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS 

Nome: NOITE CULTURAL 

Descrição: A noite cultural é realizada pela EEB João Tolentino Júnior e se tornou um evento popular 

no município. São realizados todos os anos no final do mês de outubro.  

Com o incentivo dos professores as apresentações são realizadas pelos alunos, que se envolvem e 

se preparam durante um ano para demonstrar ao público as mais belas apresentações culturais, 

incentivando a prática e os costumes culturas da cidade. Pessoas da comunidade que possuem 

algum talento artístico também se apresentam.  Neste, também é realizada a escolha da GAROTA 

ESTUDANTIL. 

As apresentações são: dança, música, teatro, dublagem, humor, paródias, entre outros. 

Responsável: ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOÃO TOLENTINO JÚNIOR 

Endereço: Rua Roberto Jungklaus, nº 98 – centro. 

Telefone: (47) 3362-1144 

Pertence a alguma Associação?  Não                 

Número de componentes: Aproximadamente 60 artistas envolvidos com as apresentações 

Faixa Etária: Idade entre 12 á 40 anos. 



 

 

 

 

 

Danças 

Nome do Grupo de dança: GRUPO DE DANÇA HIP HOP 

Descrição: O Focco Companhia de Dança iniciou suas atividades em outubro de 2011,mas esse 

grupo já vem dançando e se apresentando há vários anos. Hoje tem como professora Marina 

Rickmann de Presidente Getúlio. A Cia tem como principal objetivo a prática da dança e inclusão 

social de nosso adolecentes bem como representar o Presidente Nereu em festivais e eventos na 

cidade e região. 

Responsável/coreografo: Marina Rickmann 

Endereço: Centro Social João Voltolini - Rua José Andrade - centro 

Telefone: (47) 3362-1212 / 96088238 

E-mail: nina.rickmann@gmail.com  

Pertence a alguma Associação? Não                 

Número de componentes: Aproximadamente 15 integrantes 

Faixa Etária: Idade entre 12 á 18 anos 

mailto:nina.rickmann@gmail.com


 

 

     

 

Representantes da Festa Oficial Cultural do Município (rainha e princesas): 

Nome e contato do responsável: JULIANA GARCIA COMANDOLI 

Telefone: (47) 3362-1212  

Nome da Festa: FESTA MULTICULTURAL E DO COLONO 

E-mail: secretariaesporteturismo@gmail.com    

Descrição: A festa Multicultural e do Colono é a principal festa do município de Presidente Nereu. 

Esta tem como objetivo a integração, o entretenimento da comunidade em geral bem como a 

valorização dos agricultores do município. O evento é recheado de atrações culturais como shows, 

gincanas, danças, bem como a realização da escolha das realezas que representam o município. 

Geralmente são dois dias de festa e muitas atrações. 

 

    

 

Obs: As imagens são arquivo da PMPN. 

mailto:secretariaesporteturismo@gmail.com

