[Reunião on-line do primeiro encontro
anual da ASVB.]
Local:

[Por vídeo conferência]

Data:

[29/07/2020]

Hora:

[19:30 h]

Participantes:

[Nilvana Sauthier (presidente); Beatriz Ruduit (vice-presidente); Julio César
Gedoz (secretário); Elaine Sartor; Ivo Sartor; Rosalva Denicol; Aristides Denicol;
Angela da Silva Ribeiro; Nilsa Sauthier; Neusa Gedoz; Gernot Haeberlin(Consul
da Suíça do RS); Marta Sauthier; Inês Canal; Ademar Agostinho Sauthier (Pe.
Agostinho)Nicole Sauthier; Ana Caren de Camargo Gedoz; Jandira; Denia;
Valmor Dalcin]

Itens da agenda
1. [A Nilvana relatou que antes de qualquer coisa iria pedir para o Pe. Agostinho iniciar com uma
oração mas ele estava sem aúdio/video e sem ouvir a reunião no início, ela fez um
agradecimentopor estarmos aqui, estarmos vivos, por estarmos vivendo um momento difícil de
nossas vidas e sem muito entendimento, mas que temos que superar e que temos que se
fortificar e nos tornarmos melhor apartir disso. Ela queria lembrar das pessoas queridas que se
foram neste ano que são lá no valais, foram dois irmãos do nosso querido Charlie e aqui a mãe
do Julio César Gedoz e que todos orem em silêncio e que pedindo a Deus que todos estejam
bem.
2. [Após deu início o que temos em pauta, sendo o primeiro tópico, que é a viagem a Suíça, que
tinhamos planejado para o mês de setembro deste ano 2020 e que em função da pandemia,
esta viagem foi cancelada, sendo que a Angela que fez um contato com o pessoal da Suíça
onde falaram no cancelamento da viagem.]
3. [Segunda pauta foi o assunto referente ao cemitério de Santa Clara Baixa, onde já haviamos
falado a respeito em outra ocasião, onde estão querendo tirar todas as cruzes e lápides que
não tem nomes, juntar tudo em um campo santo, como já fizeram em Santa Luiza e São
Vendelino, onde a Inês esteve no local e passou este assunto para a Associação onde conforme
a Nilvana relatou que resolvemos encarar de frente e não permitir retirar, pois é um cemitério
histórico, é um cemitério que deveria ser tombado por ter uma importância grande por ter
nossos descendentes enterrados. Relatou também que o primeiro contato naquela época foi
com o Valmor Dalcim e que conseguiu falar com o Pe. Marcio que é o responsável de lá, e o
pároco deu a seguinte situação para a ASVB, teríamos que começar a fazer a pesquisa dos
nomes das lápides e daria um tempo para nós que é até o mês de setembro e que devido a
pandemia não tivemos condição e tempo hábil . Falou em fazer uma comissão para organizar
e se responsabilizar para dar andamento neste assunto. Falou com o Valmor Dalcim para
verificar e falar com o Pároco e que comentou com o Valmor e que teríamos um tempo para
isso.]

4. [Falou também sobre homenagens, datas comemorativas onde foi falado dos 200 anos da
vinda do imigrante da família Gedoz o Sr. Jean François Gedoz onde a data é 16/12/2020 ele
veio em 1874 e que a Inês quer fazer uma missa campal para a comemoração onde o Pe
Agostinho ficou a favor mas tem que verificar a possibilidade em função da pandemia se
estiver normalizada, e também sobre o obelisco onde falou com o Ivo Sartor que é da
comissão e que é o projeto e continua em pauta mas que a evolução não está tendo
andamento e está mais lento e com certeza com tudo isso que está acontecendo no mundo
não está tendo andamento.Relatou também das datas comemorativas são significativas para
retomar hoje na reunião, pois temos a data de 01/08 que é a data nacional Suíça, temos
também 07/06 que é o aniversário da ASVB, sempre que possível lembrar destas datas, e
como de prache todos os anos fazíamos a comemoração da data nacional suíça, não vai
acontecer da forma que sempre foi feito. O Cônsul Gernot informou que não vai ter nada de
comemoração na data nacional Suíça, somente Brasília vai fazer alguma coisa presencial de
dentro do seu carro mas não soube dar maiores detalhes no momento e assim que tiver mais
informações ele passa a ASVB.]
5. [Nos assuntos gerais da pauta falou também do projeto que é muito bonito da secretaria de
cultura do RS onde vão lançar um livro onde o nome é Linguas para contar a diversidade
linguística de Carlos Barbosa chamado de Plurilinguismo onde foi abraçado pela prefeitura de
Carlos Barbosa e onde o objetivo é abraçar as linguas maternas , estimulando o plurilinguismo
através do canto coral , mistura de preservação das linguas que são caracteristicos nossos,
canto da Suíça, da Polônia, onde as músicas serão gravadas, foi lançado no início do ano. A
Nilvana relatou também referente uma verba para as entidades de Carlos Barbosa que a
Rosalina tinha informado para ver se a ASVB tinha algum direito em função do projeto
Obelisco, o Sr. Ivo pediu a palavra para explicar referente está verba que é a Lei Audir Bland
que é lei federal que veio para auxiliar todas as entidades culturais, profissionais da cultura e
todo meio cultural porque devido a pandemia ficaram parados, e para manter suas atividades,
onde passou para o grupo um manual e tem alguns critérios para ver se a associação tem
direito onde precisa ter um projeto para a utilização.]
6. [Falou das datas comemorativas onde tem algumas muito importantes para o grupo da ASVB,
onde fizeram aniversário este ano que foi o Sr. José Denicol que completou 99 anos no dia
19/01 e o Sr. Oswaldino Ruduit que completou 94 anos no dia 16/07, onde são os Valesanos de
mais idade que temos no grupo que estão representando e que estão muito lúcidos e que
estão de parabéns e onde a Nilvana pensou em fazer uma homenagem para eles, mas não vai
ser possível em função da pandemia.]
7. A Nilvana também lembrou para homenagear as pessoas que estão levando o nome dos Suíços
para fora do Brasil , internacionalmente, onde o Sr. Adonis colocou para o grupo que é
sobrinho dele Gerson Fauth, que é filho do Loid Fauth, geólogo que está liderando expedição
internacional do Atlântico Sul. Homenageou a Marta Sauthier filha do irmão da Nilvana do Rio
de Janeiro, onde é Dra. em enfermagem e trabalha na universidade federal do Rio de Janeiro,
e professora da UFRJ . Onde esta em uma academia científica formada apartir da vontade do
arcebispo do RJ e foi convidada para fazer parte da academia onde recebeu uma honraria e
que contribui para o avanço do conhecimento na área.
8. Homenageou o aniversário do Pe Agostinho que é dia 08/08 onde já recebeu mensagem de
carinho da ASVB, da SFS, mensagem do consulado do RS na figura do Sr. Gernot e esposa, do
Nelson e da Jussara Sauthier representando o RJ, do Celso de Almeida associação de
descendentes do Paraná e do Presidente da associação Valesana de Monde Sr. Eric Rudaz.
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