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 Ata n°1 / 2016 

Clube Navegantes em Carlos Barbosa 

03 de abril de 2016 

No dia 03 de abril de 2016 no Clube Navegantes em Carlos Barbosa, realizou-se a Assembléia Geral 

da A.S.V.B  com a presença dos associados tendo a seguinte Ordem do Dia: 1) Participação da 

A.S.V.B. nos desfiles da Festa da Uva fevereiro/março de 2016 em Caxias do Sul; 2)Estande da Casa 

das Etnias nos pavilhões da Festa da Uva com a participação da A.S.V.B ; 3 ) Planejamento das 

atividades biênio 2016/2017; 4 ) Obelisco; 5 ) Assuntos Gerais. Ao iniciar a reunião o presidente 

Ivo Sartor solicitou a todos os presentes a fazerem uma oração em memória dos falecidos João 

Miranda Fonseca esposo da valesana Nilvana Sauthier Fonseca e de Antonio Duarte esposo da 

valesana Vanilda Iankoski Duarte pelo Padre Agostinho Sauthier. A seguir explicou a ausência da 

coordenadora social de Caxias do Sul Maria Salete Casa Denicol e José Ivo Denicol. Sobre a nossa 

participação na Casa das Etnias durante a Festa da Uva nos pavilhões  havia muitas perguntas, 

curiosidades e quais os objetivos, por parte do público. O desfile da A.S.V.B na Plácido de Castro 

em Caxias do Sul durante a Festa da Uva conjuntamente com as demais etnias demonstrou muita 

alegria e integração. Pelo site http://www.clubedofotografodecaxias.com.br/clube/  de Caxias do 

Sul poderemos ver diversas fotos do desfile com os nossos associados. A secretaria Doroti Artico 

Chemello leu a resenha sobre a Festa da Uva que o associado Augusto Mario Artico escreveu 

contando sua impressão e o que observou nos desfiles que participou com seus familiares vindo 

especialmente da Bahia /Salvador onde reside. Em anexo está esse registro. Continuando o 

presidente leu a lista dos conselheiros suplentes da A.S.V.B: Rogerio Bruno Sauthier; Ivo Canal e 

Décio Antonio Canal. Em 2017 vamos comemorar 25 Anos da nossa Associação solicitei ao 

associado e artista Velcy Soutier criar um novo logotipo, o qual estamos usando. Nossas próximas 

reuniões serão nas seguintes datas: 19/06  em Santa Clara Baixa ; 31 /07 em Torino; 27/11 Clube 

Navegantes em Carlos Barbosa. Inês Canal falou que na reunião de 19/06 Aniversário da 

Associação em Santa Clara Baixa poderiamos homenagear os Imigrantes Suíços pois neste local 

ainda existe os alicerces da 1° casa de François Gedoz e poderiamos colocar um marco em 

homenagem a eles. Continuando Inês deu a sugestão que em 2017 com a comemoração dos 25 

Anos da Associação fizessemos um obelisco colocando nele todos os nomes das familias 

imigrantes 1874 /1875.Esse obelisco seria ao lado do Salão Paroquial . Quanto as despesas a 

sugestão seria que cada familia dos imigrantes ajudassem.Seria repassado ao associado Adonis 

Valdir Fauth para ele conferir a lista dos imigrantes. Ivo Sartor saudou a associada Lucia Ruduit , 

que estava estudando na Suíça e retornou ao Brasil após o final de seu Doutorado Sanduiche na 

L’Université de Lausanne “ em Lausanne no Cantão de Vaud por 11 meses. O lançamento do livro 

do associado Adonis  Valdir Fauth foi marcado para o ano 2017 por ocasião dos festejos dos 25 
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anos da A.S.V.B. O presidente esclareceu que os associados poderão acessar o site da ASVB, na 

janela ÁREA DO ASSOCIADO digitando no campo Associado o número  do seu cpf   e no campo 

senha  digitar Asvb123. Assim procedendo, o associado poderá atualizar seus dados cadastrais, 

tais como: (E-mail, telefone, endereço e também trocar sua senha). Também poderá ver as 

anuidades lançadas e/ou pendências. É importante que cada associado mantenha seus dados 

atualizados, principalmente o e-mail, pois este é o meio pelo qual nós faremos todas as nossas 

comunicações.  João Tonus coordenador do projeto Diversidade Linguistica, lançou com a 

colaboração da UCS o ensino da Música e Canto em francês e pediu a colaboração da A.S.V.B para 

um coral em Caxias do Sul e Carlos Barbosa. Padre Agostinho Sauthier falou dos “Canarinhos” de 

Carlos Barbosa, poderiam fazer uma parceria com a Associação com músicas Suíças. Recebemos o 

convite da Comuna de San Jeronimo Norte, Argentina sobre o 1° Encontro de Associações Suíças 

do Cone Sul, bem como para participarmos da Festa Nacional do Folckore Suíço que será realizado 

nos dias 04 e 05 de junho de 2016. O Consul Honorário no R.G.S. sr. Gernot Haeberlin pede 

algumas fotos sobre o Desfile da Festa da Uva para ser publicado na Revista Suíça 2016. Inês falou 

sobre a Festa da Familia Gedoz- 1° Encontro no dia 04 /09 /2016 em Santo Antonio de Santa Clara 

Baixa. Lucia Ruduit sugeriu que a A.S.V.B entrasse no FaceBook, ela se ofereceu para montar a 

página, assim os associados poderiam participar na genealogia e outros assuntos. Lineo A 

Chemello falou sobre os símbolos e destacou os que não devem ser mudados, principalmente 

salientou o símbolo que diz: ”Nossa história escrevemos todos os dias”. Foi feita no final da 

reunião a pergunta por um associado: “ Como está a praça Cantão do Valais” em Porto Alegre no 

Bairro Ipiranga? O presidente encerrou a reunião convidando a todos para o almôço. Encerro a 

presente ata que será assinada pelo presidente e por mim. 
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