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Editorial

Prezados leitores,
Apresentamos, nesta edição, os três candidatos para serem representantes do Brasil da Organização dos

Suíços no Exterior (ASO/OSE).
Aproveitamos para informar que este ano, o Congresso para Suíços no Exterior será organizado,

nos dias 18 e 20 de agosto, em Basiléia. Todos os suíços, morando no exterior, que tiverem interesse, podem
participar. A inscrição pode ser feita diretamente no site do ASO www.aso-kongress.ch, onde se encontra
também toda informação necessária.

Para os suíços quemoramna região de Joinville, gostariamos de avisar que foi nomeado umnovo Cônsul
honorário. Os dados de contato se encontramna página quatro.

Desejo a todos uma boa leitura!

Candidatos

MONIKA FÜGER ,
REDAÇÃO “NOTÍCIAS
REGIONAIS BRASIL”

Rio de Janeiro: Organização dos Suíços no Exterior

Comofoiavisadonaediçãoanterior,apresentamos,
nestas páginas, os candidatos para ocupar a posição
de representantedaASO/OSEnoBrasil.
Também informamos que como existem três vagas
para representar o Brasil, e como nenhum outro
candidato se apresentou, serão nomeados estas três

pessoas, uma vez que não tenham nenhuma objeção. Portanto, não
haveránecessidadede realizar umaeleição.

Nome:Doris Edith Janssen -Meier
Idade: 65
Mora em / desde: São Paulo / 1970
Estado civil / filhos: esposo holandês, dois filhos adultos
Associado/a: Associação Suiça de Beneficência Helvetia /
São Paulo associada desde 1984, atualmente Presidente
Armbrustschützen São Paulo membro desde 1981, alguns anos
da diretoria e desde 1993 Presidente
Membro daOSE: desde 2005 - Candidata

Nome:Michaël Christian Duc
Idade: 36
Mora em / desde:Rio de Janeiro, desde 2016
(anteriormente emCuritiba, desde 2012)
Estado civil / filhos: solteiro, sem filhos
Profissão/Função:Advogado Suíço / Consultor em
Direito Estrangeiro
Associado/a:Associação Filantrópica Suíça Rio de Janeiro,
associado desde 2016
Associação Escola Suíço-Brasileira, associado desde 2014
Câmara de Comércio Suíço-Brasileira, associado desde 2014
Sociedade Helvetia de Curitiba, associado desde 2014
Swiss ForumCuritiba / Business Lunch, iniciador/co-fundador
em 2013
AssociaçãodeAdvogados Suíço-Brasileira, presidente fundador
desde 2013
Membro daOSE:Candidato novo

http://www.aso-kongress.ch
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Nome:AloisioMarcel Lewandoswki
Idade: 66
Mora em / desde: São Paulo desde 1955
Estado civil / filhos: casado, três filhos e três netos
Profissão: Empresário/Advogado
Associado/a:Câmara do Comercio Suíço-Brasileira
Membro daOSE: desde 2014 - Candidato
Website:www.linkedin.com

Odocumentário UmaGota seguirá sua turnê de lançamento, será
legendado para diversos idiomas e em breve estará disponível ao
públicona internet. JáoprojetoRace forWater acabade se lançarnesse
mêsdeabrilna sua segundagrandeviagem.Dessavez, oobjetivoépro-
mover soluções concretas e baseadas emnovas tecnologias para apre-
servaçãodosoceanos. Essanovaodisseia irádurar4anose seráabordo
deumnovoveleiro totalmenteecológico, quecombina500m2depla-
cas de energia solar, conversão de água salina em hidrogênio e amais
moderna tecnologia de vela para umnavio.

Comomedir o sucesso de uma parceria? Um filme brasileiro que
agora viajará o mundo contando uma história de impacto com um
toque suíço pode ser uma boa medida. Mas, acima de tudo, o sucesso
estáemummuitoobrigadosincerodaquelesque já fazemparteda rede

Como medir o sucesso de uma parceria? Qual o resultado
concreto de uma conexão?

Nós da swissnex, que trabalhamos com o propósito de fomen-
tar parcerias e estabelecer conexões relevantes, sabemos o quão
difícil é quantificar o resultado desses esforços. Muitas vezes um
encontro feliz só vai render frutos muito tempo depois. Outras,
pode resultar em algo que não havia sido previsto desde o início.

Há vezes em que são histórias inesperadas de encontros bem-
sucedidosquenos ajudamamedir o sucessodasnossas atividades.
Foi com essa sensação boa de trabalho recompensado que recebe-
mos a equipe do Projeto Route para a exibição do documentário
"UmaGota emnossa varanda no Rio de Janeiro "no dia 19/04.

O Route é uma ONG criada em Florianópolis (Santa Catarina)
pelos parceiros Simão Fillippe eMárcio Gerba. Surfistas e amantes
danatureza, eles realizamhá seis anos trabalhos de engajamento e
mobilização em prol de praias e mares mais limpos. Com o Route,
Simão, Márcio e seus parceiros já realizarammutirões de limpeza
de praia que chegaram a reunir 800 voluntários, além de eventos
culturais e educativos.

Florianópolis é uma ilha no sul do Brasil conhecida pelas belas
praias, o estilodevida ligadoànatureza e apráticadeesportes como
o surf.Masbem longedali, na Suíça, outra organização tambémestá
olhando para o problema do lixo marinho. Criada pelo empreen-
dedor suíçoMarcoSimeoni em2010, aRace forWater éuma funda-
ção dedicada à saúde dos oceanos mundiais. Em 2015, Simeoni
lançou uma expedição científica que cruzou osmares no primeiro

Cruzando oceanos pela saúde dos mares

grande levantamentoglobaldoefeitodo lixomarinho.Essaviagem,
que começou emBourdeux, na França, terminou no Rio de Janeiro
nofinal de2015, quandooveleirodoprojeto aportouna cidade e foi
recebido comuma intensa programação de palestras, debates, con-
ferências e exposição: era a campanhaMar semLixo,Mar daGente,
umaparceria da swissnexBrazil comaRace for Water.

Foi essegrandeeventoqueuniuodiretordodocumentárioUma
Gota, Márcio Gerba, ao mundo swissnex. Ele já tinha o projeto do
filme nasmãos quando ouviu falar doMar sem Lixo,Mar da Gente.
Nãotevedúvidas:desembarcounoRiode Janeiroatrásdospesquisa-
dores de alto nível e ativistas da causa que a campanha reuniu para,
comessasprimeiras entrevistas e encontros, dar início àsfilmagens.
A estada no Rio de Janeiro rendeu tão bons frutos para Márcio e a
equipe que eles não esqueceram de procurar a equipe swissnex
quandodo lançamentodofilmenacidade.Aexibição tevecasacheia
eofilme, comsuamensagemclara emobilizadora, cativouaplateia.

Imagens do filme um Gota

http://www.linkedin.com
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Curitiba: Último adeus ao Sr. Peter Spring

Depois de trêsmesesdeobras, tivemos ahonra eoprazerdepoder
inaugurar,nodia23demarçode2017, anovabibliotecadanossaEscola,
na unidade Araújo. Os representantes da Associação Escola Suíço–
Brasileira e da Associação Filantrópica cortaram o cordão inaugural,
abrindo o espaço para o público.

Asbibliotecas escolares sãoconsideradasbibliotecas especiais. Elas
têm a tarefa de ensinar os alunos a trabalharem em um ambiente
especial, a respeitarem um espaço público, de oferecer-lhes acervo
variado sobre os mais diversos assuntos, além de ser um facilitador
dos programas curriculares, integrando-se a eles como parte
dinamizadoradoensino formal.Abibliotecaescolardeve serumlugar
de aprendizado, semnotas.

Ela deve ser, também,
um lugar para pesquisa
e para aprender a
estudar de maneira
autosuficiente, um
local para empréstimo
de livros de ficção,
romances, manuais,
obras didáticas e

metodológicas, entre outros subsídios imprescindíveis para a
promoção da leitura, que despertem a vontade de ler no aluno,
semobjetivo pedagógico específico.

Hoje, a concorrência com osmeios eletrônicos é imensa, portanto
a biblioteca deve ser mais valorizada do que nunca, por ser um lugar
que incentiva a leitura, um lugar agradável, quenos convida a entrar e
achar o seu livro especial.

Para terminar, farei uso de uma frase de Khalil Gibran, filósofo
libanês do século passado: “Um livro é como uma janela. Quem não o
lê, é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma

Escola Suíço-Brasileira no Rio de Janeiro:
Inauguração da nova biblioteca da Escola Suíço–Brasileira RJ

pequena parte da paisagem”.
Agora, os alunos e professores da Escola Suíço-Brasileira RJ têm

a vista livre para omundo inteiro através da nossa nova biblioteca.

WALTER STOOSS

DIRETOR ExECuTIvO

Écommuita tristezaque recebemos
a notícia do falecimento do Sr. Peter
Spring no dia 10/04/2017.
Há quase 40 anos, Peter chegava ao

Brasil para o Grupo Sulzer. Em se-
guida seguiu para a Camargo Corrêa
BrownBoveri S.A. e aEternit S.A.que,

em 1992, o trouxe como Gerente de Fábrica e Diretor Industrial para
Curitiba. Na cidade, criou seus três filhos Regine,Marianne e Thomas
e viveu com sua esposa Sônia até suamorte.

NocoraçãoPeter continuava fortemente ligadoàSuíçae sempre foi
muito engajado na comunidade. Peter era representante da ASO/OSE
noBrasil, contribuiucomacriaçãodoSwissFórumCuritibaefrequen-
tava assiduamente os eventos da Sociedade Helvetia. Ainda atuou até
abril de 2016 como Vice Presidente da Associação Escola Suíço-Brasi-
leira e sua ligação com as Escolas Suíças no Brasil era forte e de longa
data. Antes da unificação foi Diretor Financeiro do Colégio e depois
Presidente da Associação de Curitiba de 1998 – 2000.

Peter trabalhou e atuou com atenção e discrição, mas sempre
disposto a colaborar. A comunidade suíça noBrasil perde uma grande
personalidade eumamigo leal. Agradecemos aoPeter Springportudo
quedeixoucomo legadopara todosnóseapresentamososnossosmais
sinceros sentimentos à família enlutada.

SWISS FORuM CuRITIBA

SOCIEDADE HELvETIA

ASSOCIAÇÃO ESCOLA SuÍÇO-BRASILEIRA

CONSuLADO HONORáRIO DA SuÍÇA EM CuRITIBA

ORGANIzAÇÃO DOS SuÍÇOS NO ExTERIOR – ASO/OSE

ESCOLA SuÍÇO-BRASILEIRA DE SÃO PAuLO

COLéGIO SuÍÇO-BRASILEIRO DE CuRITIBA

Colégio Suíço-Brasileiro de Curitiba:
Noite de cinema na semana da língua alemã

Apresentaçâo do documentário uma Gota, no terraço da swissnex.

tecidapelonosso trabalhodiáriodeestabelecer conexõesentre aSuíça
e o Brasil. Segue o trailer do documentário:
https://www.youtube.com/watch?v=vz5nIriuCDU

JuLIANA TINOCO

GERENTE DE COMuNICAÇÃO

No âmbito da „Semana da Língua Alemã“ e mediante o engaja-
mento pessoal da Cônsul Honorária da Suíça em Curitiba, Manuela
Merki, pudemos mostrar dois filmes suíços atuais com legenda em
português.

O Colégio Suíço-Brasileiro de Curitiba teve a oportunidade de
apresentar a mais nova versão do filme „Schellenursli“ de 2015 do
diretor suíço de cinema, Xavier Koller, vencedor do Oscar. Depois de
„Heidi“, „Schellenursli“ é omais famosoherói infantil da Suíça.Ofilme
conta a história da prova corajosa do Ursli, ummenino que cresceu

https://www.youtube.com/watch?v=vz5nIriuCDU
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INFORMAÇÕES PRÁTICAS
Os endereços da Embaixada da Suíça e das demais
representações da Suíça no Brasil encontram-se nos sites:
www.eda.admin.ch/brasilia
www.eda.admin.ch/riodejaneiro
www.eda.admin.ch/saopaulo

Redação das Notícias Regionais do Brasil:
Monika Füger
Rua Cândido Mendes, 157 - 20241-220 Rio de Janeiro – RJ
Tel: +55 (21) 3806-2102
revistasuica@gmail.com

Próximas edições regionais:
Número Fechamento da edição Data de publicação online
4/2017 sem páginas locais 21.07.2017
5/2017 18.08.2017 21.09.2017
6/2017 sem páginas locais 23.11.2017

Atualização de dados dos cidadãos suíços

OConsulado Geral da Suíça em São Paulo e o Consulado
Geral da Suiça no Rio de Janeiro precisam atualizar os da-
dos dos cidadãos suíçosmatriculados em suas respectivas
jurisdições.
Por estemotivo, solicitamos a gentileza de nos comunicar as
seguintes informações:

Agradecemos sua colaboração.

➤modificação de endereço, e-mail e/ou número de telefone;
➤mudança de jurisdição consular;
➤modificação de estado civil;
➤nascimento de filhos;
➤ ou perda de uma nacionalidade estrangeira.

nosAlpes daEngadina. Ele consegue subir sozinho até o „Maiensäss“,
localizado no alto das montanhas cobertas de neve, para buscar um
sinograndee imponente (Schelle emsuíço-alemão)paraparticiparde
uma procissão de sinos no vilarejo. Dessa forma, ele se torna um
exemplo de coragem para todas as crianças em transição para a
fase adulta.

Para a apresentação do filme, o Refeitório do Colégio foi transfor-
mado em sala de cinema com direito a pipoca para criar uma real
sensação de cinema e alegrar os inúmeros visitantes.

Ao mesmo tempo, no novo Study-Room do Colégio, foi exibido o
documentário „z’Alp“ que retrata a vida simples e cansativa, mas
ligada à bela natureza dos Alpes suíços. Esse filme relata de forma
impressionante uma outra realidade -menos conhecida - da Suíça.

MARC SCHuMACHER

DIRETOR ExECuTIvO

Sr. Luiz Gonzaga Coelho foi
nomeado o novo Cônsul honorário
de Joinville.

Seguemosdadosdecontatodele:

LuizGonzagaCoelho
Consulhonorário
ConsuladodaSuíça
SC401SquareCorporate
Rod. JoséCarlosDaux, 5500-Sala308
88032-005 - Florianópolis - SC
Tel.: +554899190-9017
florianopolis@honrep.ch
www.eda.admin.ch/saopaulo

Florianópolis:
Novo Cônsul honorário

Apósdoisdias intensosdeatividadesdoSwissBusinessHubBrazilno
Rio Grande do Sul, foi realizado no encerramento, um jantar onde
participaram 25 empresários, Presidentes de Entidades, representantes
do Governo e demais convidados, além dos Srs. Philippe Praz, Simon
Locher,Gernot e IsabelHaeberlin.

GERNOT HAEBERLIN

CôNSuL HONORáRIO

Porto Alegre: Festa de uva
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