
 

ATA 01/2021 DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESTADUAL COMEMORATIVA AO BICENTENÁRIO DE 1 

NASCIMENTO DE ANITA GARIBALDI REALZIADA NO VIGÉSIMO SÉTIMO  DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2 

DE 2021, ÀS 13H30 MINUTOS, ATRAVÉS DO APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO GOOGLE MEET. 3 

 4 

No vigésimo sétimo  dia do mês de janeiro do ano de 2021, às 13h30min., através do aplicativo Google Meet, 5 

reuniu-se a Comissão Estadual Comemorativa ao Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi. Estavam 6 

presentes Ana Lúcia Coutinho, presidente da Fundação Catarinense de Cultura – FCC e Presidente da Comissão 7 

Estadual do Bicentenário de Anita Garibaldi, Adílcio Cadorin, diretor do Instituto Anita Garibaldi, Salvatore Di 8 

Venezia Consul da Itália em Curitiba, Lélia Pereira Nunes e Maria Tereza Piacentini, representantes da Academia 9 

Catarinense de Letras, Nelma Baldin, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Adelson André 10 

Bruggemann, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Alessandra Carioni, do Centro Ítalo Brasileiro de Santa 11 

Catarina, Ariane Emí Nakamura, representando a Santur, Deputado Coronel Luiz Armando e sua assessora Mélani 12 

Schmidt, Vanere Almeida da Rocha Pires e Cristian Pavanti Soares, da Fundação Lagunense de Cultura, Cheile Sutil, 13 

representando o prefeito João Cidinei e a secretária Enia Schuermann, do município de Anita Garibaldi, Raquel 14 

Santi e Luiz Nilton Correa, da Fundação Catarinense de Cultura. A presidente da Fundação Catarinense de Cultura, 15 

Doutora Ana Lúcia Coutinho iniciou a reunião cumprimentando a todos e apresentando a seguinte pauta da 16 

reunião; 1. apresentação e Indicação de nomes para compor a nova formação da Comissão Estadual do 17 

Bicentenário de Anita Garibaldi, uma vez que, devido ao ano eleitoral de 2020 e a formação de novas equipes no 18 

poder municipal, vários representantes municipais tiveram que ser substituídos, 2. resumo de atividades 19 

realizadas em 2019 e 2020, 3. realizar a programação do Bicentenário de Anita Garibaldi para 2021. Lembrou 20 

ainda que a FCC já está trabalhando com o Governo do Estado de Santa Catarina e todas as prefeituras envolvidas 21 

desde 2019, destacando o papel de Adílcio Cadorin como peça fundamental no processo, além da parceria da 22 

UNISUL e de governos locais e regionais de Itália. O processo iniciado em 2019 e com continuidade em 2020, 23 

juntando vários setores e instituições do Estado além da parceria com a Secretaria da Educação do Estado de 24 

Santa Catarina. Com a palavra, Adilson Cadorin fez um relato das ações realizadas nos municípios e em outros 25 

estados. Saudou a todos lembrando dos antigos e novos membros da comissão relatando resumidamente que o 26 

processo começou em 2016 e 2017 com viagens a Itália e contatos com regiões italianas sobre a comemorações 27 

do bicentenário de Anita Garibaldi, com as Guardiãs de Anita, de Laguna, em Itália, onde foi celebrado um 28 

convênio com o Museu Renzi, que detinha os direitos da Rosa de Anita, e o Instituto Garibaldi, com intuito de 29 

poder organizar as comemorações no Brasil. Ao regressar ao Brasil houve um contato com a Fundação Catarinense 30 

de Cultura que acatou o projeto iniciando as tratativas com o plantio das Rosas de Anita nas sete cidades onde 31 

Anita construiu a sua história, cidades que aderiram ao projeto através de uma carta de adesão. Lembrou que 32 

devido a não adesão da administração do município de Lages, ficou como representante do município, o 33 

historiador Claudio Silveira, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Lages. Organizada a Comissão do 34 

Bicentenário de Anita, com a nomeação pelo Governo do Estado. Cadorin lembrou que fez contatos com 35 

instituições do Paraná e Rio Grande do Sul, visitando 30 cidades ligadas a história de Anita, além de algumas 36 

administrações municipais, marcando uma audiência com o Departamento Estadual de Cultura e de Turismo do 37 

Rio Grande do Sul, confirmando a participação através de carta, mas declinado ogo a seguir, alegadamente para 38 

constituir uma comissão apenas para o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o principal compromisso do Instituto 39 

Anita seria o plantio da Rosa de Anita nos municípios envolvidos em Santa Catarina, que culminou com o plantio 40 

da Rosa no Palácio Cruz e Souza com a presença da neta de Anita Garibaldi, Annita Garibaldi Jallet. Outro 41 

compromisso foi a edição do livro “Una Rosa Per Anita”, com cerca de 100 páginas, foi publicado em Itália. 42 



 

Traduzido o livro no Brasil, está sendo editado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em uma edição 43 

trilíngue com apoio da ALESC. Cadorin lembrou que o livro contém poesias do próprio Garibaldi dedicadas a Anita 44 

Garibaldi. Segundo ele, cada cidade conveniada receberá 40 exemplares destes livros, e mais 100 volumes serão 45 

enviados para Itália e entidades envolvidas no processo. O livro tem o prefácio da Presidente da FCC, Ana Lúcia 46 

Coutinho e de secretários de cultura de regiões e municípios de Itália e Brasil. Também será produzido um folder 47 

internacional com todos os eventos promovidos pelas cidades catarinenses, de outros estados além de Uruguai e 48 

Itália, com espaço para cada município, como foi informado em circular enviada aos respectivos municípios, e que 49 

deve ter circulação iniciada em 8 de maio de 2021. Aproveitou para solicitar às cidades que repassem as 50 

informações para completarem o mencionado folder. Lembrou ainda que está sendo preparado um ato na Ponte 51 

Anita Garibaldi, para o lançamento da iluminação comemorativa do bicentenário de Anita Garibaldi, o que deve 52 

acontecer no início de fevereiro. Em 08 março, deverá ser lançado a pedra fundamental de um monumento que 53 

será chamado de “A Retirada”, a localizar-se na Barra do Camacho, em Laguna. Um monumento de 5 metros de 54 

altura cuja pedra fundamental será lançada com uma cavalgada composta por mulheres que deve seguir para o 55 

local. Depois haverá o lançamento do livro e em junho a encenação “Retomada de Laguna”. Segundo ele, o 56 

Governo do Estado se prontificou a buscar apoio para o evento, e que as tratativas estão inclusive despertando 57 

interesse do Governo Federal, informando ainda que em 15 de novembro será inaugurado o monumento da Barra 58 

do Camacho, chamado “A Retirada”. A Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Dra. Ana Lúcia Coutinho 59 

lembrou também que em 2020 foi publicado a quinta edição do livro sobre Anita Garibaldi através do Edital 60 

Elisabete Anderle 2019, e que em 2020 havia um projeto de uma comitiva catarinense que iria até Itália, e que, 61 

no entanto, teve que ser cancelada por conta da pandemia de Covid-19, sendo suspensa, sem que haja uma data 62 

prevista para sua realização. Lembrou ainda que em 2020 aconteceu o XXV Congresso Internacional de 63 

Antropologia de Ibero-América, que através de uma parceria entre a FCC e a Universidade de Salamanca, recebeu 64 

uma mesa temática de italianos e brasileiros que apresentou o tema de Anita Garibaldi para mais de 2000 65 

pesquisadores de todo mundo, através deste congresso que se realizou de forma remota. Dra. Ana Lúcia Coutinho 66 

apresentou ainda uma série de iniciativas da FCC em andamento em todo o estado; 1. parceria com a Secretaria 67 

de Estado da Educação, na qual cada unidade escolar estadual deverá elabor atividades culturais com o tema 68 

relacionados ao Bicentenário de Anita Garibaldi, atividades artísticas através de peças teatrais, poesias, música, 69 

dança, entre outros, para serem apresentadas nas escolas da comunidades de forma virtual ou presencial, 70 

dependendo da situação pandêmica, além de um concurso literário sobre Bicentenário de Anita Garibaldi 71 

coordenado em conjunto com a Biblioteca Pública do Estado, 2. realização de exposição no Museu Histórico de 72 

Santa Catarina com amostra temática sobre Anita Garibaldi, cuja pesquisa está sendo realizada pela Diretoria de 73 

Patrimônio Cultural da FCC, 3. organização de um Seminário Internacional dos 200 anos de Anita Garibaldi com 74 

tema a ser definido, 4 inclusão do tema em atividades didáticas da FCC, com programação a ser definida pelas 75 

oficinas da escolinha de artes da FCC, cuja exposição será apresentada ao público em exposição virtual ou física, 76 

5 – pesquisa em jornais e publicações com acervo da Biblioteca Pública do Estado relacionada a Anita Garibaldi 77 

sendo realizada pela Hemeroteca e 6. Demarcação do caminho de Anita, chamado atualmente de Rota de Anita. 78 

Sobre a participação do Estado do Rio Grande do Sul, Dra. Ana Lucia informou que a FCC foi convidada a fazer 79 

parte da comissão daquele estado, para uma série de atividades. Enumerou ainda uma série de parcerias com 80 

outras secretarias do estado e instituições que fazem parte desta comissão. Salientou que apesar da pandemia, 81 

haverá uma agenda intensa e importante. Com a palavra, Adilson Cadorin lembrou que o Consulado italiano de 82 

Curitiba, na pessoa de Rafaele Festa, ex-cônsul italiano em Curitiba, foi fundamental no início destes trabalhos, e 83 

também do Roberto Bordot, Cônsul-Geral   de Itália no Rio Grande do Sul. Dra. Ana Lúcia passou palavra para o 84 



 

Deputado Coronel Luiz Armando que iniciou sua fala cumprimentando os presentes e lembrando a importância 85 

das comemorações do Bicentenário de Anita Garibaldi, disse que o prefeito de Laguna, Samir Azmi, informou 86 

sobre as comemorações e se disponibilizou para ajudar nos eventos, lembrou que está tratando da criação de um 87 

selo comemorativo nos correios, também sobre a possibilidade de uma moeda em comemoração ao evento, 88 

lembrou que marcou uma audiência com secretario nacional da cultural Mário Frias para falar do evento e da 89 

magnitude que o evento está tomando no Estado, e pretende ainda falar com o ministro de turismo, tendo 90 

comentado sobre o tema com o Presidente da República que se mostrou interessado nas atividades relacionadas 91 

as comemorações do Bicentenário de Anita Garibaldi. O Deputado Luiz Armando terminou sua fala agradecendo 92 

por sua abertura e participação na reunião, pedindo para que passassem o cronograma das atividades para que 93 

pudesse repassar tudo ao secretario de cultura, desejando sucesso nas comemorações e se disponibilizando para 94 

todos os esforços necessários. A Presidente Ana Lúcia agradeceu e lembrou que a Vice-Governadora do Estado 95 

de Santa Catarina, Daniela Reinehr está muito interessada e apoiando o movimento. A Professora Lélia Pereira 96 

Nunes pediu a palavra  e iniciou agradecendo por sua participação, lembrando que nasceu em Tubarão, assim 97 

como Maria Tereza Piacentine, atualmente vice-presidente da Academia Catarinense de Letras. Cumprimentou a 98 

Fundação Catarinense de Cultura e Adílcio Cadorin pelo trabalho que tem desempenhado até aqui em prol das 99 

comemorações do Bicentenário de Anita Garibaldi.  Lembrou ainda que o presidente da Academia Catarinense de 100 

Letras, jornalista Moacir Pereira, já tem tratado com a Presidente da FCC sobre o assunto, reforçando que a 101 

Academia Catarinense de Letras estará empenhada nas atividades e que irá contribuir em todos os tramites 102 

necessários. Mencionou ainda sobre a importância da participação dos deputados estaduais e federais, sobretudo 103 

da região sul do Brasil, uma vez que há representante da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina na 104 

comissão. Cumprimentou o Deputado Luiz Armando informando que é uma honra tê-lo uma vez que não há outro 105 

deputado representante da ALESC na reunião, mencionando possíveis apoios no âmbito federal e que a Câmara 106 

dos Deputados e o Senado deverão fazer uma sessão especial sobre Anita. Falou sobre um possível colóquio 107 

literário aberto com academias de letras da Região de Anita. Lembrando dos filmes que já foram feitos sobre o 108 

tema, mencionando o longa “Ensaio” da diretora Tânea Lamarca. A Presidente Ana Lúcia Coutinho lembrou que 109 

já há uma iniciativa em reunir Academias de Letras do estado, incluindo a Biblioteca Pública de Santa Catarina, 110 

pelo que Lélia elogiou muito os trabalhos da Biblioteca Pública de Santa Catarina e suas atividades durante a 111 

pandemia. Presidente Ana Lúcia lembrou ainda que a questão cinematográfica também já vem sendo tratada. 112 

Salvatore Di Venezia, cônsul de Itália, pediu a palavra gradecendo ao convite da comissão, lembrou que o 113 

predecessor esteve envolvido antes no processo, disse que informou a embaixada sobre os eventos que estão 114 

sendo desenvolvidos este ano. Reforçou que é importante envolver as entidades italianas, para estreitar e melhor 115 

as relações entre os dois países, mencionando, por fim, o diretor de cinema Alberto Rondalli que dirigiu um longa 116 

sobre Anita e Gaibaldi. A professora Nelma Baldin disse que o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina 117 

segue disponível para pesquisas e trabalhos com uma biblioteca e arquivo com documentos e livros sobre o tema 118 

e que o Instituto ainda fez a reedição de um livro sobre Anita. A Presidente Ana Lúcia lembrou que o Instituto 119 

Histórico e Geográfico de Santa Catarina também poderá fazer uma sessão especial sobre o Bicentenário de Anita 120 

Garibaldi. Adílcio Cadorin lembrou do livro “Anita Garibaldi Perfil de uma Heroína Brasileira”, lançado em 1975 121 

onde iniciou o interesse dele sobre o tema. Mencionou o projeto sobre “Os Caminhos de Anita”, um percurso a 122 

pé e de bicicleta nos municípios por onde Anita Garibaldi passou, pelo que a Presidente Ana Lúcia lembrou que o 123 

tema já vem sendo tratado desde 2019 dentro da FCC em parceria com a Santur, e que consiste inicialmente  por 124 

demarcar um caminho, aprimorando o percurso. Adílcio Cadorin lembrou que já foi adotado um emblema 125 

comemorativo de Anita Garibaldi que será repassado, e ainda que há a programação das instituições italianas. 126 



 

Vanere Almeida da Rocha da Fundação Lagunense de Cultura completou a fala de Cadorin sobre o emblema/logo 127 

do Bicentenário de Anita, que passou a ser colocado no rodapé dos ofícios internos e externos da Fundação. Seria 128 

uma sugestão que poderia ser adotada por todos os envolvidos com o Bicentenário de Anita. A Presidente Ana 129 

Lúcia lembrou da necessidade de iniciar já as tratativas do colóquio ou seminário sobre Anita, a ser realizado antes 130 

do aniversário de Anita, que poderá ser virtual, mas que já tem parceria com várias instituições internacionais. 131 

Adílcio Cadorin lembrou que tem vários convênios internacionais, e todos com clausulas que obrigam que sejam 132 

cumpridas, como o próprio folder, lembrando que é necessário que os municípios enviem o material para o folder 133 

até dia 15 de fevereiro. Presidente Ana Lúcia reforçou o compromisso de enviar uma correspondência para os 134 

deputados e senadores, falando da comissão e pedindo apoio. Também para as câmaras das cidades envolvidas, 135 

informando que há uma retomada nas reuniões e que estas são abertas, e que mesmo com os novos prefeitos, 136 

haverá sim uma participação de todos nos eventos. Sobre os novos membros da comissão, Raquel Santi informou 137 

que apesar de entrar em contato com todas as instituições para atualização dos nomes dos membros desta 138 

comissão, há municípios que ainda não responderam, são eles; Anita Garibaldi, Imbituba, Tubarão e Garopaba, 139 

informando que deverá reforçar o pedido após o encerramento da reunião. Ao final, deliberou-se por não definir 140 

uma data para a próxima reunião, que aguardará novas demandas para que a FCC convoque uma reunião assim 141 

que necessária. Não havendo mais assuntos encerrou-se a reunião as 15 horas do dia 27 de janeiro de 2021, 142 

momento em que eu, Luiz Nilton Corrêa, lavrei a presente ATA.  143 


