
   

                                                            

  

       Carlos Barbosa,22 de março de 2015 

       Ata n° 1 /2015 

      No  dia  22  de  março  de  2015 em  Carlos  Barbosa  no  Clube  Navegantes,  AVB  com  seus   

associados   de acordo com livro de presença  reuniu-se com a seguinte pauta: 1 ) Viagem à Suíça 

em dezembro  de 2014;2) Preparação para o Seminário  Internacional-novembro 2015  em 

comemoração aos 140 anos da Imigração Suíça- Valesana  e  160 anos da  Imigração  Suíça  no RGS 

3) Assuntos  Gerais.O presidente  Ivo  Sartor   iniciou a  reunião  ás  11horas fazendo uma  síntese 

das  atividades  do  ano  2014,iniciando com a viagem à Suíça  em  comemoração  aos 50  anos  de  

Ordenação  Sacerdotal  do  Padre  Ademar  Agostinho  Sauthier  em  Charrat- Valais. A  recepção  e 

as festividades programadas para o  evento  foram muito  apreciadas. A  culminância destes 

festejos  foi  a  Missa do Galo  -dez / 2014 rezada pelos  padres: Ademar Agostinho  Sauthier; 

Moacir  Canal;Paulo  Romani  e François  Lanoni. A TV de  Saxon e a imprensa  de  Charrat  

noticiaram o  Jubileu  de  Ordenação  com  muita  ênfase  e o evento  encontra- se  no nosso  site 

www.asvb.com.br com  fotos e a  matéria do  jornal. Aproveitando nossa  visita  convidamos os  

prefeitos  de  Saxon Sr. Leo Farquet;  de  Charrat  Leonard  Moret ; o  Presidente  da  VDM  Eric  

Rudag e Padre Agostinho  entregou para o prefeito  de  Sion  para em  novembro  de  2015  

participarem  do  nosso  Seminário  Internacional.  Muitos  primos  suíços  pretendem  vir  ao  

Brasil   nesta  ocasião. Ganhamos muitos presentes,  brindes ( canivete suíço, cálice para ser usado 

na  missa  em  novembro  2015  em  Santa  Luiza  nas comemorações  dos  50 anos da  Ordenação 

do  Padre Agostinho  Sauthier  no  Brasil, dois chalés das sras. Helga Joris e Brigitte  Joris Di 

Nicola);muitos  livros e  entre   todos  os da presença com as assinaturas  de  todos os participante  

nas festividades  de dezembro de 2014, tudo  será  colocado  no  Museu  Clemente  Sauthier. 

Visitamos o  Museu  de  Saxon  que  foi inaugurado naquela  ocasião, no qual tem uma parte vincu-

lada  à  Imigração  Suíça  no  Brasil  1875 e da AVB-1992.O associado Adonis Fauth foi o  primeiro 

visitante do Museu .Elaine Sartor sugeriu que os trajes  suíços fossem usados  durante a  Festa  da  

Uva/2016. Estamos  em 2015  com o  projeto  160 anos da  Imigração  Suíça  no  RGS  juntamente  

com  os Italianos e Poloneses nas  festividades  de  Caxias  do  Sul. Vamos  expor na UCS  em 

novembro sobre nossa etnia,  colocar no Monumento ao Imigrante de Caxias do Sul uma foto  dos 

50  anos da  Imigração  Suíça  no RGS  e  uma  placa  explicando  o  evento. O Sr.João Tonus  foi   

convidado  para  trabalhar  na  Secretaria  da  Cultura  do RGS . Vamos convidar os países 

vizinhos,Argentina, Chile, Uruguai e Suíça  para  participarem do Seminário  com  alguns  trabalhos 

publicados . Recebemos  convite  de S. Jeronimo Norte- Argentina  para  a Festa  Nacional   do 

Folclore  Suíço- 200 anos do  Cantão  do  Valais nos dias 5/6/ e 7 de junho. Angela Ribeiro entregou 

um livro de culinária Suíça. Lineo  Chemello  estava   aguardando o pronunciamento  do Conselho  

Normativo e Deliberativo da AVB  para compor  um  livreto  ilustrado  sobre  o  Estatuto Novo  da 
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ASVB  com  diversos  símbolos. Nada  mais havendo  a  relatar  encerro  a presente  ata  que  será 

assinada  pelo  presidente e  pela  secretaria . 

                         Ivo Sartor                                                             Doroti Chemello 

                       Presidente                                                                 Secretaria  

                                                                                                                         

                                      


