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Restaurante Betina em Torino /Carlos Barbosa 

 

31 de julho de 2016 

 

No Restaurante Betina reuniu-se os associados da A.S.V.B para uma Assembleia Geral no dia 

31 de julho de 2016 às 11horas com a seguinte ordem do dia: 1) Comemoração da data 

Nacional da Suíça; 2) Programação do Jubileu da A.S.V.B.-2017; 3) Obelisco em homenagem 

aos Imigrantes Valesanos- 1874-1875; 4) Assuntos Gerais. O presidente Ivo Sartor iniciou a 

reunião discorrendo sobre a Festiqueijo onde a A.S.V.B expôs os Banners sobre sua fundação 

estando eles aos cuidados das associadas Inês Canal e Rosalina Pradella. No dia 30 de julho de 

2016 a A.S.V.B. se fez presente em Porto Alegre na Sociedade Filantrópica Suíça para as 

comemorações da Data Nacional da Suíça -1º de agosto, com a presença do Consul Honorário 

da Suíça no R.G.S. s.r. Gernot Haeberlin e esposa Isabel juntamente com diversos associados 

da A.S.V.B e a presidente da S.F.S sra Loni Sassen Araujo agradeceu a presença de todos nesta 

confraternização. Padre Agostinho Sauthier foi para Suíça e levou os convites para as 

comemorações dos 25 anos da A.S.V.B aos prefeitos de Charrat, Saxon e Vouvry assim como 

ao presidente dos V.D.M.; e das nossas representantes na Suíça; Srta. Manoela Cretton e 

Marielle Sauthier. A Associação recebeu convite para desfilar no dia 7 de setembro em Carlos 

Barbosa, o que iremos prestigiar esse evento. No mês de outubro em Caxias do Sul haverá a 

Semana das Etnias na Casa das Etnias no período de 24 à 29/10/2016 com apresentações de 

danças, teatro músicas e no dia 29 será realizado uma quermesse onde terá comidas típicas e 

artesanato das diversas etnias. A seguir ouviu-se os hinos da Suíça e Nacional. Continuando o 

presidente falou sobre a construção do Obelisco em homenagem aos Imigrantes Valesanos e 

que gostaria que fosse colocado na praça de Calos Barbosa o que esperamos a decisão do 

prefeito. Inês agradeceu aos associados pela contribuição que deram para cobrir as despesas 

da Pedra fundamental em Santa Clara Baixa. Neusa Gedoz, coordenadora da Festa dos Gedoz, 

historiou sobre seu início, agradecendo a colaboração da Comissão dos festejos. Anunciou o 

lançamento do livro de genealogia dos Gedoz e outros souvenirs.Terminou sua explanação 

dizendo “Dorme –se com a ideia, acorda com atitude. “O s.r. Vitor coordenador do salão da 

Comunidade de Santa Clara Baixa explicou o que seria o cardápio e a colocação das mesas. A 

seguir o presidente anunciou o novo casal associado Celso Antônio Dalmas e Noeli Posoco 

Dalmas de Esteio. A tesouraria está à disposição dos associados lembrou o presidente. A 

associada Ângela Ribeiro explicou a participação da A.S.V.B. na igreja Martin Luther, no culto 

festivo por ocasião das comemorações da Imigração Alemã e a Data Nacional da Suíça no dia 

24 de julho às 10 horas. Foram apresentada na ocasião duas danças alemã e suíça pelo grupo 
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“Tanz mit uns” e a proposta foi acolhida pelo pastor Claus Dreher de apresentarem as danças 

típicas durante o culto. No órgão da igreja a organista Anne Scheides. Encerrando o presidente 

anunciou que todas as atividades e notícias da A.S.V.B estão no site da Associação. Encerro a 

presente ata que será assinada pelo presidente e pela secretária. 
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