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Festa Junina
da ABEC
foi um sucesso
Muita gente bonita e animada coloriu
a Festa Junina da ABEC, realizada no
dia 20 de junho, em Winterthur.
Vestidas a caráter, as professoras animaram a quadrilha infantil e coordenaram as brincadeiras e jogos para as
crianças.
São Pedro colaborou com o tempo e
muitas das atividades puderam ser
realizadas ao ar livre.
Não faltaram os pratos típicos e o
churrasco para garantir que os participantes tivessem energia para curtir
a festa.
Música ao vivo e forró completaram o
programa do dia.
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Que venha o SOL!
Sol, calor, tempo para passear, viajar,
descansar, relaxar: férias! Pelo menos para uma parte de nós...
Os temas „férias“ e „verão“ estão presentes em toda a revista.
Fizemos uma coletânea de opções de passeio e lazer para quem
fica na Suíça e dicas para quem vai viajar. A Coluna Lusa apresenta um pouco das preferências da comunidade portuguesa
para esta época do ano. Não esquecemos também de enfocar
como o verão afeta nossa saúde psíquica.
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A edição traz ainda dicas de saúde e beleza para você tratar bem
do corpo e desfrutar da melhor forma possível este período. Para
evitar problemas na hora de viajar, confira com atenção as recomendações listadas na Coluna Jurídica.
Nas páginas da Brasil Flash TV e „Pela Suíça“ trazemos o registro
de alguns momentos marcantes dos últimos meses. Também
algumas festas juninas e outras atividades culturais estão registradas na revista.
Dedicamos especial atenção ao perfil de duas brasileiras que
atuam nas áreas de imprensa e cultura e são pioneiras na Suíça.
Dois projetos super interessantes na área de divulgação da
Língua Portuguesa também fazem parte desta edição e Myriam
Vizentini apresenta um relato sobre a Conferência que debateu o
ensino de português como língua de herança.
Na parte infantil, o Candurinha ensina o que são parlendas e os
pais podem refletir sobre o que é „educar“.
Vejam também na página do CEBRAC qual são os próximos
eventos e cursos previstos para o segundo semestre e anote na
agenda.
Nas dicas financeiras, saiba como aplicar melhor seu dinheiro
para conseguir economizar. Na mesma página você pode também aprender um pouco mais sobre „Coaching“.
Uma novidade da Linha Direta para o segundo semestre é o lançamento da edição virtual da revista. Detalhes no box abaixo.
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04 - Férias:

12 - Beleza:
„Esfoliar“ é preciso!

Quais são os destinos favoritos dos
brasileiros para passar o verão?
Ariane Zürcher responde.

08 - 100 Noites de Cinema:
um marco que merece ser
comemorado.

10 - Via Brasil:

16 - Coluna Jurídica:
Na hora de viajar, não esqueça
de checar as regras de cada país.

17 - Pela Suíça:
São João estava solto na Suíça.
Veja também na página da
Brasil Flash TV.

informações da pátria para quem
vive na Suíça.

Boa leitura e um ótimo verão!

26 - Associação Madalena’s :
As comemorações dos 15 anos
continuam.

A partir desta edição a Linha Direta

ABEC

terá também uma versão virtual.

NOVA TURMA EM BIEL

Na revista virtual estarão todos os temas
e artigos da revista impressa, além de
outros artigos, fotos, arquivos sonoros e
muito mais.
Confira no Blog: www.vidanasuica.com

Collège des Platanes
rue de l’Allée, 35.
Quartas-feira,
a partir das 14:00 horas.
Início 26.08.2015.

vida na suica.com
Você fala português e busca
informações para se integrar
e viver melhor na Suíça?
Então acompanhe o Blog
www.vidanasuica.com
e fique informado!
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Férias: hora de
“voltar para casa”
ou conhecer algo novo?
Depois de um longo inverno e uma primavera que quase “não deu o ar da graça”,
é uma alegria poder “rever” o sol e sentir um calorzinho neste verão, que também
chegou tímido, mas aos poucos chegou. Para quem tem filhos em idade escolar,
este é o período das férias mais longas e, portanto, hora de sair de casa e viajar.
Numa conversa com a Ariane Zürcher, proprietária da Atlântico Reise, em Zurique,
tentamos descobrir o que fazem os brasileiros nesta época, quais seus destinos favoritos e o que têm de pacotes turísticos à disposição. Também perguntamos sobre
o interesse dos suíços no Brasil.

Te x to e en t re vi s ta Irene Z wetsc h
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Linha Direta Ariane, qual o principal destino dos brasileiros nas férias de verão?
Ariane Zürcher O principal destino do
brasileiro ainda é voltar para o aconchego de casa. Sendo julho e agosto o maior
período de férias escolares da Suíça,
muitas famílias vão para o Brasil, onde
aproveitam as férias para rever seus familiares e amigos. Muitas vezes também
vão conhecer outros lugares dentro do
Brasil, aproveitando o clima ótimo, mesmo sendo inverno. Já quem não tem filhos, prefere aproveitar o verão europeu,
viajando aqui por perto, explorando as
inúmeras praias e paisagens europeias.
LD Que possibilidades de conexão com o
Brasil existem hoje na Suíça?
A.Z. Esse é um ótimo assunto a ser abordado. Sabemos que o passageiro, ao viajar, deseja ter o mundo bem perto dele,
sem qualquer impedimento para chegar
ao seu destino no tempo certo. As conexões Europa-Brasil hoje são inúmeras,
o mercado tem crescido e favorecido
bastante o Brasil. Temos desde voos diretos com a Swiss, saindo de Zurique-São
Paulo, até voos com conexões em quase
todas principais capitais europeias, além
de voos com conexões em outros países,
como EUA, Emirados Árabes entre outros.
Normalmente o passageiro brasileiro
opta pela conexão na qual o custo-benefício se aproxima de suas reais necessidades: menor tempo de viagem, maior
franquia de bagagem etc! Mas temos
que concordar que os voos mais diretos
sempre são os mais sedutores, até por-

que muitos de nós, além das conexões
que enfrentamos, ainda temos chão pela
frente dentro do Brasil.
LD Que pacotes especiais atraem os brasileiros?
A.Z. Depende do tempo disponível do
viajante... Quando o período é de dois a
cinco dias, a procura é grande pela Europa, para as capitais, preferivelmente
para lugares onde o clima está melhor,
quando é inverno, ou para as belíssimas
praias da Europa, no verão. Mas como
somos uma agência brasileira, nosso
foco é realmente mais o Brasil. Dessa
forma, podemos dar ênfase ao que mais
atrai o turista dentro do Brasil: os pacotes com hospedagem em hotel de praia,
com uma boa estrutura de lazer, em
cidades brasileiras com turismo já consolidado, como Porto de Galinhas, Morro de São Paulo, Porto Seguro, Arraial
d’ajuda, Recife, Salvador, Natal, Fortaleza, Maceió, Rio de Janeiro, muitas vezes
fugindo do rigoroso inverno da Europa.
LD Há muitos suíços que procuram o Brasil como destino de férias?
A.Z. Sim, muitos! O Brasil sempre foi
muito atraente como destino turístico,
não apenas para o turista suíço, como
também para o europeu! É um país com
um enorme potencial turístico, com uma
diversidade cultural e natural muito
grande. Nos últimos anos se evidenciou
ainda mais, através da realização de
grandes eventos como a Copa do Mundo, em 2014, e os preparativos para os

Jogos Olímpicos de 2016. Os eventos dão
a oportunidade aos visitantes de conhecer melhor a nossa cultura, explorando
desde o carnaval do Rio de Janeiro até os
encantos da Amazônia.
LD Para onde os brasileiros viajam dentro
da Europa?
A.Z. Os brasileiros procuram principalmente as capitais, cidades que faziam
parte do sonho da Europa antes de mudarem suas vidas para cá, como: Roma,
Paris, Barcelona, Amsterdã, Berlim, Istanbul. Depois de algum tempo vivendo
aqui, mudam um pouco de foco, dando
prioridade, então, a cidades pequenas e
regiões menos turísticas, mas nem por
isso menos encantadoras.
LD Que outros países fora da Europa são
os preferidos dos brasileiros?
A.Z. Os brasileiros adoram viajar, basta aparecer a oportunidade! Os destinos
mais procurados fora da Europa são Estados Unidos, Israel, Emirados Árabes, Maldivas, Tailândia, dentre outras.
LD Em que época os brasileiros mais viajam?
A.Z. Os brasileiros procuram viajar no
período de férias escolares, quando têm
filhos, para aproveitar os dias livres com
a família e amigos. Os que não tem filhos normalmente fogem algumas semanas do longo inverno rigoroso, à procura
de um lugar ao sol. Muitos aproveitam
as datas festivas do Brasil, como Carnaval, São João, Natal.

Chegou o tempo de “sair da toca”!
Como os coelhos, que saem das tocas
ao primeiro sinal de primavera, na Suíça é comum aproveitar muito bem todos os dias ensolarados. Prova disso
são as piscinas públicas e as beiras
de rios e lagos, que na época do verão
estão cheias, até na pausa do almoço
ou no final da tarde.
Para todos aqueles que não têm condições de sair de férias no verão, o
país oferece inúmeras possibilidades
de lazer e diversão ao ar livre. E se por
acaso o tempo não colaborar, também
têm opções em locais fechados.
Procuramos listar algumas opções e

sites onde você pode procurar o que
mais lhe agrada.
Não vai ser por falta de ideias que seu
verão vai “passar em branco“. Bom
divertimento!
www.gsuenderbasel.ch - O projeto
„Aktiv im Sommer“ (Ativo no verão)
oferece várias atividades nos parques
da cidade. No site da instituição também estão todos os cursos oferecidos ao longo do ano.
www.myswitzerland.com - Opções
de férias para famílias em diversos
locais da Suíça.
www.madeinbern.com - Para conhecer os encantos da região de Berna.

www.graubuenden.ch - Graubünden
também oferece muitas atividades
para famílias.
www.projuventute.ch - Opções de
férias para crianças, quando os pais
precisam trabalhar.
www.reka.ch - Férias em família, a
preços mais acessíveis.
www.findus.ch - Para aproveitar bem
o tempo livre, com ou sem família, no
ano todo.
www.wildspur.ch - Para crianças e adolescentes que gostam de aventura.
www.procamp.net - Esporte e outras
atividades para adolescentes a partir
de 10 anos.

www.kinder-camps.ch - Semanas de
esporte e atividades para crianças.
www.stadt-zuerich.ch - No site do
cantão de Zurique estão várias atividades para todas as idades.
www.wwf.ch - Para quem gosta de natureza, uma boa opção.
www.swissholidaypark.ch - Para
relaxar e se divertir, com ou sem
crianças.
www.ausflugsziele.ch – Passeios por
toda a Suíça.
Agora é só escolher o que mais lhe
agrada e curtir!
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Entre v ista I Irene Zwetsch

“Revistinha“ - difundindo o
universo da Língua Portuguesa
Linha Direta Li no site que a Revistinha foi o projeto de mestrado da Claudia.
Como surgiu a ideia desse projeto? E como
ele se transformou em realidade?
Patricia Fuentes: Claudia e eu sempre
nos esbarramos pelos corredores da
universidade, até sermos apresentadas
pela professora Monica Rector, uma referência na área de ensino de língua e
cultura brasileira nos Estados Unidos.
Há muito anos eu desejava criar um
conteúdo linguístico simples, acessível
e belo, que expressasse a diversidade
e singularidade das culturas de língua
portuguesa, com o incremento de imagens direcionadas ao universo infantil.
Há abundância de gramáticas, dicionários e livros didáticos para a prática dos
verbos e coisas assim, mas pouco se explora no que é a experiência da língua,
além do saber escolar.
Queremos esse conhecimento, mais intuitivo, mais doméstico e colorido, que é
da música, da dança, da comida, do dia
a dia, das cores e caras dos brasileiros
e angolanos, por exemplo. O português
que se fala no Brasil, é também um português com um ritmo e peculiaridades
que criaram o samba e transportaram
a África para o Brasil. É também o português da moda caboverdiana e da melancolia profunda e doce do fado. Tudo
isso é joia, é “prata da casa”, é lindeza, é
conhecimento. Não é uma ideia original,
mas ela é menos difundida na vida em
língua portuguesa. Ao mesmo tempo,
como educadora e brasileira no exterior
sempre senti um certo lugar de desprestígio e menos valia em relação ao
aprendizado do português como língua
de herança. É como se muitas famílias
desconhecessem as vantagens do bilinguismo, ou mesmo se sentissem inferiorizadas por terem o português como
uma língua de origem, ao invés de uma

língua mais reconhecida, como o francês
por exemplo. Na minha própria experiência familiar, pois tive avós maternos
provenientes da Bolívia, o espanhol era
pouco valorizado. Ainda assim, cresci
ouvindo a conversa das tias, durante as
refeições em família e desenvolvi o espanhol de forma passiva. Naquela época,
as línguas ensinadas na escola pública
eram o inglês e o francês. O espanhol
veio muito depois ...

Cláudia Terrien: A ideia do projeto veio
durante aulas de português para os
meus filhos, pela dificuldade de encontrar um material adequado para a necessidade deles. Eles já falavam português,
mas o vocabulário era reduzido. Eles sabiam ler e escrever em uma outra língua,
mas ainda não sabiam ler e escrever em
português. Eu buscava textos em português com um vocabulário simples para
ensinar o português e sobretudo para
transmitir a cultura brasileira. Para cada

1 hora de aula, eu passava 1 hora buscando material na Internet/em casa.
A ideia veio também do meu contato
com a cultura francesa e com recursos
em francês para crianças morando no
estrangeiro. Eu pensei que essa dificuldade em encontrar recursos não fosse
só minha, mas também de outras mães/
pais brasileiros morando no exterior.
Daí a ideia de criar um recurso online e
gratuito. Montei então o projeto, escrevi
um documento e fui buscar parcerias.
Contactei a Monica Rector, na época responsável pelo ensino de português na
UNC- Chapel Hill, que me apresentou a
Patricia Fuentes Lima.
O projeto levou muitos anos para se
tornar realidade, pois em seguida eu
comecei um mestrado e não consegui
dedicar muito tempo para ele. Mas ele se
manteve presente, com alguns projetos
dentro do mestrado e finalmente como o
projeto final do mestrado.
LD Quais são os objetivos da publicação,
do site, do Blog, enfim, do projeto “Revistinha”, que na minha opinião é muito mais
do que a publicação virtual?
PF Criar comunidades, conhecê-las, vê-las refletidas fielmente, dando vozes a
essas experiências de vida, ao mesmo
tempo que procuramos suprir necessidades no âmbito da autoimagem, da
estima à sua própria identidade como
falante do português. A Revistinha quer
no futuro licenciar produtos com o selo
digital, voltados para a vida cultural,
principalmente do Brasil e das nações
que o acrescentam, pelo passado e presente histórico (no caso de Angola, Moçambique e Portugal). Sabemos que as
comunidades do Português existem além
das fronteiras geográficas e que elas cintilam nos lugares mais inusitados, como
no Japão, em Newark ou na Oceania.

Conferência debate o
“Português como
Língua de Herança”
P or Miriam Müller Vizentini

LD De onde vêm os recursos financeiros
para manter a revista?
CT Atualmente, os recursos são das fundadoras, mas em breve queremos encontrar patrocinadores para ampliar o
projeto.
LD Quais são os maiores desafios?
PF Cumprir prazos, compreender nossos leitores. Sentimos que temos muito
a aprender, porque muitas das associações que promovem a cultura de língua
portuguesa ainda se encontram no “escuro” e não estão unificadas numa rede
de relacionamentos eficiente. Sentimos
que precisamos dar as mãos. Sabemos
que ainda existem muitos pais hesitantes e inseguros, principalmente na
empreitada de fomentar uma ou mais
línguas no seu ambiente doméstico. Há
um grande medo de afirmar a língua de
herança, temerosos que ela comprometa o desenvolvimento escolar e social da
criança.
LD Vocês têm planos de expansão?
CT Sim, pretendemos ampliar o número de línguas e aumentar o número de
quadros, dando mais oportunidade para
escritores, poetas, ilustradores, tradutores... que compartilham a nossa missão.

Além disso queremos ser o ponto de encontro para as comunidades lusófonas
no exterior.
LD Se vocês tivessem a chance de fazer
três pedidos, quais seriam? Podem ser seis,
três para cada uma...
CT Leitores - Fazer com que a Revistinha faça parte do cotidiano das crianças
brasileiras que moram no exterior. Que
um número novo seja motivo de alegria,
inspiração, encontro com a sua identidade, valorização das suas raízes, para
que assim elas sejam cidadãos melhores nesse mundo multicultural. Aliás a
número 2 é apenas sobre isso: construir
um mundo melhor. Estamos trabalhando para ocupar esse espaço na vida desses brasileirinhos. Para as mamães e os
papais, leiam a Revistinha com os seus
filhos e enviem comentários através do
nosso site www.revistinha.org
Parcerias - Temos espaço para pessoas
talentosas que compartilham a nossa missão. Queremos crescer e mostrar
toda a beleza da nossa cultura.
Patrocinadores - Precisamos investir
para crescer e estamos buscando empresas que compartilham os nossos valores.
Entre em contato conosco através do
E-Mail: euqueroparticipar@revistinha.org
LD Querem deixar uma mensagem para os
leitores?
PF Cultive a sua língua de herança, ela
é uma ponte, uma porta para a amizade e para um planeta mais amoroso
e consciente. Tenham orgulho de suas
origens, de suas raízes, do lugar de onde
veio. Isso realmente importa e nos traz
confiança para o que vamos construir
de novo em nosso futuro. Ser bilingue
ou multilingue é muito mais do que um
valor social, é uma forma de compreender universos e de abranger diferentes
lógicas.

Claudia Terrien &
Patricia H. Fuentes Lima,
fundadoras da www.revistinha.org

Há 20 anos os cursos de Língua e Cultura
do Brasil vêm sendo oferecidos aos brasileirinhos na Suíça, com o objetivo de resgatar
e promover entre essa criançada a língua e
a cultura brasileira que eles recebem “como
uma herança”. Os cursos são reconhecidos
pelas autoridades cantonais e tem o reconhecimento institucional dos consulados brasileiros de Zurique e Genebra. A ABEC (Associação
Brasileira de Educação e Cultura) oferece os
cursos na Suíça germanófona desde 2012,
enquanto o grupo Raízes é responsável por
eles na Suíça Romanda.
“Uma andorinha só não faz verão”... Várias
iniciativas que promovem a nossa língua e
cultura despontam cada vez mais em todo o
mundo encontraram-se em Nova Iorque, de
14 a 17 de maio na Conferência PoLH Teoria
e prática, lado a lado, evento organizado pela
Brasil em Mente, em parceria com a CLACS
Universidade de Nova Iorque. Nós, da ABEC,
apresentamos um trabalho sobre a construção do currículo na prática. A presença de
pesquisadores e acadêmicos interessados
em estudar o PoLH mostra a importância que
esses cursos vêm ganhando no Brasil, passo
importante para o reconhecimento pelo MEC.

Foto : A rquivo Miriam V izentini

LD Quem colabora na elaboração dos textos, gravuras, jogos, enfim, na produção
da revista?
PF A Revistinha é uma iniciativa privada e conta com apoio coletivo de vários
profissionais, que emprestam seu talento e experiência pela visibilidade na
revista. Temos culinaristas, contistas,
desenhistas e até engenheiros! Temos
uma editora de redação maravilhosa, a
Luciana Peres, super experiente no texto
e que procura tornar a nossa linguagem
acessível, clara e eficaz. Nossas colaboradoras estão em vários pontos do
planeta. Temos colegas nos enviando
“updates”, da Inglaterra, Califórnia, São
Paulo, Flórida. Temos jovens tradutores,
oriundos do campus universitário americano, dando os seus primeiros passos
na tradução literária, que é o carro-chefe da Revistinha.

O ponto alto foi a presença da escritora e
membro da ABL, Ana Maria Machado, contando sua vivência no exílio, preservando a língua com seus filhos.
Quem quiser assistir à entrevista da
Ana Maria Machado: www.youtube.com/
watch?v=AcuqDXoVMDA
O trabalho segue, com a consolidação do
Elo Europeu.
Próxima etapa:
Seminário II SEPOLH – outubro em Munique.
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Era uma vez... 100 Noites de Cinema...
Extrato editado da entrevista de Ocirema Kukleta,
criadora da Brasil Vídeo e das Noites de Cinema, à Irene Zwetsch.
A íntegra da entrevista pode ser ouvida no site do Conselho Brasileiro na Suíça: www.conselho-brasileiro.ch
Linha Direta O que significa comemorar
100 Noites de Cinema?
Ocirema Kukleta É um marco na minha
vida. Nunca pensei que chegaria a esse
ponto. Fico emocionada ao ver que deu
certo. A celebração das 100 Noites de
Cinema me emocionou, não pensei que a
admiração das pessoas fosse tão grande.
LD Como tudo começou?
O.K. No fim dos anos 90 era comum trazer vídeos, cassetes e livros do Brasil na
mala. Não existia biblioteca ou livraria
com material em português. Em 1995,
Sonia Jordi e eu juntamos nosso acervo
de vídeos para criar uma videolocadora.
Tivemos primeiro de adaptar os vídeos
em VHS do Brasil para o sistema suíço.
Com o acesso à TV Globo e à Record por
cabo e o surgimento do DVD, a procura por vídeo diminuiu. Criamos a Brasil
Vídeo para ampliar a oferta de cultura
brasileira, divulgar e valorizar o cinema
nacional na Suíça. Tínhamos os últimos
lançamentos, os clássicos e relíquias da
produção brasileira em preto e branco.
Começamos com uns 300 títulos de ação,
aventura, documentário, suspense, comédia, musical, policial, drama e filmes
infanto-juvenis.
Em fins de 95 fui a um evento no Zen-

trum Klus e senti que o local era ideal
para promover a videoteca, com Noites
de Cinema. Foi assim que em 24 de janeiro de 1996, em parceria com o Clube
Brasileiro de Zurique, dirigido por Lu
Schonenberg, apresentamos o filme „Carlota
Joaquina“.
Em
março
Criamos a
veio „o
Quatrilho“
e em
junho foi a
Brasil Vídeo
vez do
filme inpara amplifantil
„o Menino
ar a oferta
Maluquinho“. A
de cultura
entrada era
grátis.
brasileira,
Sonia e eu
divulgar e
organizamos
valorizar
outros
eventos e
o cinema
em 16
de março
de
1996 funnacional na
damos
o CEBRAC.
Suíça.
Em
97 fiz
uma
parceria
com a
Silvana Hegi,
que estava começando com o Via Brasil
e me comprometi a divulgar os vídeos e
mandar material de cinema em geral. Foi
uma boa divulgação. Nesse ano mostramos três comédias: „Tieta“, „Sábado“ e „O
Corvo“. Em março de 98 passamos um
filme histórico: „A Guerra dos Canudos“.

Antes do filme resumi aspectos da Guerra dos Canudos e percebi que quando
se situa o público no universo do filme,
apontando pontos chaves do enredo,
curiosidades, a trilha sonora, como foi
feito o filme, isso facilita a compreensão
e os espectadores ficam mais satisfeitos.
Isso foi muito importante nas Noites de
Cinema, que também eram um ponto de
encontro para brasileiros e simpatizantes
do Brasil, sem faltar os comes e bebes.
LD Quais foram as maiores dificuldades?
O.K. Até 2000 todas as Noites de Cinema
foram deficitárias, o que desanimou
demais. Nesse ano não realizamos nenhuma. Várias pessoas disseram: „Não,
não pode acabar com as Noites de Cinema, tem só que melhorar a divulgação…“
Então resolvemos continuar.
LD Qual foi seu filme preferido?
O.K. Quando preparo uma Noite de
Cinema, aquele é meu filme preferido. Mas posso falar de cada ano.
Em 99, adorei „Central do Brasil“ e
„Eu, tu, eles“. Outro filme especial foi
„O Grilo Feliz“. Em 2003, foi „Tainá“.
Em 2004, „Deus é Brasileiro“ e „Lisbela“, além de „Sete Minutos“. Em 2005,
„Olga“. Em 2006, „A Partilha“ e em 2007,
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Foto: Brasil Fl as h T V

Já „O Contador de Histórias“ apresenta
um rapaz criado na Febem, que se tornou
pedagogo e contador de histórias. Em
seguida foi „Besouro“, que conta sobre a
mudança na imagem da capoeira. Terminando, foi „Raul Seixas“, que marcou a
música brasileira.

LD Quais os critérios de escolha dos filmes?
O.K. Eu tive uma preocupação de não
ficar só no eixo Rio-São Paulo. Para ter
uma diversidade maior, sempre que possível peguei filmes de outras regiões do
Brasil. Também tentei fazer uma mistura
de comédia, filme de amor, filmes históricos. Eu gosto muito de filme histórico, pois acho que a história do Brasil
é tão rica e a gente aprende muito. Em
2010 apresentei quatro personalidades que marcaram a história do Brasil. „Bela Noite prá voar“ mostra um dia
no governo do Juscelino Kubitschek.

„Depois daquele baile“. Em 2008, „Saneamento básico“ foi o melhor e em 2009,
„Diva“. Em 2010 todos me agradaram:
„Bela noite prá voar“, „O Contador de histórias“, „Besouro“. Em 2012, foi “Professora Maluquinha“ e em 2013, „Xingu“.
Em 2014, „Minha mãe é uma peça“.
LD Quem é o seu público?
O.K. A maioria é brasileiro, mas também
suíços e estrangeiros que se interessam
pelo Brasil. São crianças, jovens, idosos,
vai de 8 a 80 anos. Também são casais e
famílias.

LD Como foi a comemoração da centésima
Noite de Cinema?
O.K. Minha irmã apresentou uma retrospectiva histórica da Brasil Vídeo. Preparei três paineis com os flyers de todas as
Noites de Cinema, das propagandas, dos
cartazes, de todo o material que fizemos
nesses anos todos. Teve um belo aperitivo e o ponto alto da noite de sábado foi a
apresentação do filme „Amazônia“, com
narração em alemão.
No domingo, Dia das Mães, foi um programa infantil: o filme „Brasil animado“.
A surpresa foi o mágico infantil, Lino Botter Maio, que é ótimo. Fazendo um balanço, foi muito gratificante.
Agradeço a todos que me ajudaram nessa caminhada de 96 até agora. As Noites
de Cinema vão continuar, talvez em outro
formato, mas a chama não vai se apagar
nunca.

Um grupo multicultural se reuniu
na Biblioteca Intercultural JUKIBU,
em Basel, na noite de 25 de junho
para o lançamento do livro de poemas “Flor de maio”, de Roberto
Zwetsch. O autor, que veio à Europa
para uma Conferência Teológica em
Bochum, Alemanha, aceitou o convite do CIGA-Brasil para lançar seu livro
na Suíça. O diálogo e a oportunidade
de falar sobre sua experiência com
os povos indígenas na Amazônia
animou o público. Denise, uma professora que vive há muitos anos

no país, disse que o autor
conseguiu a rara união
entre falar de suas experiências cotidianas e de sua
interioridade, perguntas,
dores, tristezas e esperanças, numa linguagem que
apaixona.

Diversidade marcou
Tarde Cultural do
CEBRAC
A Tarde Cultural realizada no sábado,
27/6, pelo CEBRAC - Centro Brasil
Cultural, em Zurique, foi um sucesso.
O programa da tarde incluiu Bazar de
Livros, lançamento de duas obras e
recital. A arquiteta brasileira Andréa
Z. Santana do Nascimento, que vive
há cinco anos no país, abriu a tarde.

Ela apresentou a versão em livro e
um filme de sua pesquisa de doutorado: “A criança e o arquiteto: quem
aprende com quem?” Andréa defende que as crianças podem fazer propostas para a construção de espaços que lhes digam respeito. Existe
uma arquitetura não apenas para as
crianças, mas que pode se desenvolver com as crianças. Sua pesquisa
de campo foi num assentamento do
MST no interior de São Paulo.
O teólogo brasileiro Roberto Zwetsch,
ao apresentar seu livro de poemas
“Flor de maio”, relatou sobre o momento de sua vida em que o livro
veio à luz, falou da parceria com a
Editora Nhanduti e da alegria de partilhar versos e inspirações reunidas
nos últimos vinte anos. O autor leu
alguns poemas e respondeu perguntas.

Na sequência, Andréa ensinou uma
dança de roda que aprendeu com as
crianças no assentamento e para
terminar com chave de ouro, Marcelo
Candido Madeira e Jolanda Giardello
ofereceram um belo recital de MPB.

Foto: irene zwetsch

Foto: Rubens Zischler

„Flor de maio” chega à Suíça
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Entre v ista I Irene Zwetsch

Um pouco do Brasil na Suíça
Irene Zwetsch entrevista Silvana Hegi,
editora do jornal “Via Brasil” e do Guia Informativo “Brasinfo”

LD O Guia “Brasinfo” está atingindo a
maioridade. O que significa para você essa
caminhada com o informativo?
S.H. É verdade: 18 anos (risos). Significa
muita dedicação, trabalho e pé no chão.
O “Brasinfo” é o filhinho do “Via Brasil”.
Nasceu também pela precariedade de
informações sobre serviços oferecidos à
comunidade brasileira na Suíça.

LD Quando e como você sentiu a necessidade de um Guia de Endereços na forma
do “Brasinfo”?
S.H. Ao contrário do “Via Brasil”, com o
“Brasinfo” sim, sou a pioneira. Foi o primeiro “páginas amarelas” na Suíça. Aconteceu que, através do “Via Brasil”, a brasileirada começou a nos telefonar em busca
de tudo: informações, aconselhamentos,
apoio, endereços, telefones, para reclamar
Foto : A rquivo Silvana Hegi

Linha Direta Silvana, você é uma das pioneiras, senão “a” pioneira da imprensa
brasileira na Suíça. O que fez com que
você se aventurasse nesse caminho?
Silvana Hegi Desde quando eu decidi
me casar e morar na Suíça, em fevereiro
1991, ficava ansiosa por receber notícias
do Brasil. Lembro-me que naquela época
podia-se comprar o jornal O Globo em
bancas de jornais nas estações centrais
de trem daqui, com duas semanas de
atraso, por Fr. 19,90. Sempre que possível, eu comprava. Em 1995 comecei a ter
acesso ao Jornal do Brasil através da internet. Foi o primeiro jornal brasileiro a
ser lançado na rede mundial de computadores. Meu marido buscava as notícias
todos os dias e eu achava o máximo.
Certo dia, num fim de semana, o Roland
veio com a ideia: “Por que você não faz
um jornal para os brasileiros na Suíça?”
Por um instante eu achei a ideia meio
ousada, mas ao mesmo tempo pensei:
por que não tentar? Nesse mesmo fim de
semana foi escolhido o nome, selecionadas as matérias, imprimido e montado o
número 1 do “Via Brasil”, totalmente artesanal, que foi distribuído, gratuitamente, aos amigos e conhecidos. A aceitação
foi muito boa. Mas não sou a pioneira
da imprensa brasileira na Suíça. Na verdade, existiam dois jornais, o do Clube
Brasileiro da Suíça Central, que acabou
antes do Via Brasil e foi reeditado mais
tarde, e o do Clube Brasileiro de Zurique.
Mas eram direcionados apenas às notícias locais e relativas aos clubes.

e até para se desabafar. A primeira ideia
de criá-lo veio do nosso amigo Eber Ferrer,
sociólogo, que trabalhou na Caritas por
muitos anos. Sua ideia, em princípio, seria
fazer só uma lista de endereços das instituições caritativas, no mesmo formato do
“Via Brasil”. Mas como eu já tinha muitos
endereços e contatos, resolvi fazer um
guia mais completo.
LD Dos anos 90 para cá muita coisa mudou, a mídia eletrônica conquista cada vez
mais espaço. Você acredita que ainda tem
público para a mídia impressa?
S.H. A verdade é que está cada vez mais
difícil, sim, manter um jornal impresso.
Hoje em dia a maioria das pessoas usa
este meio de comunicação procurando
por assuntos do seu próprio interesse. É
uma realidade que chegou para ficar e
que ainda vai muito mais longe do que
imaginamos. Mas enquanto houver pú-

blico, eu pretendo manter firme o meu
trabalho, que faço acima de tudo com
muito amor, e com muita dedicação.
LD A quem se destina o “Brasinfo”? Você
recebe um feedback dos leitores?
S.H. O “Brasinfo”, na realidade, é destinado a todos aqueles que desejam se
informar sobre o que existe na Suíça
relacionado com o Brasil, principalmente sobre as leis, direitos e deveres do
cidadão, além de ser uma ótima ajuda
para quem acaba de chegar na Suíça. Ele
seria ainda mais completo se existisse
mais apoio da comunidade já que, para
se inscrever, precisa-se pagar uma taxa
anual de Fr. 35.00. Se eu pudesse, incluiria todos os serviços existentes gratuitamente, porém, temos custos que precisamos cobrir como material, impressão,
correio, etc. Recebemos muitos elogios e
muitos nos parabenizam pela iniciativa
além de ser um guia bastante recomendado pelos leitores.
LD Quais são seus planos para os próximos anos na área da mídia?
S.H. Na verdade, enquanto tivermos esses
leitores fieis e maravilhosos que nos prestigiam, vamos nos manter firmes dentro
deste propósito. Nosso plano mais concreto para o futuro, do meu marido e meu, é
de poder viver seis meses no Brasil e seis
meses na Suíça, pois amamos e vivemos
bem nos dois países. Mas, enquanto isso,
nosso trabalho continua. Agradeço, de
coração, a todos vocês que nos apoiam e
confiam no nosso trabalho, tanto na mídia, como no serviço de viagens, pois são
vocês que nos dão coragem para continuar o nosso caminho. Obrigada também
a você, Irene, por esta entrevista e meus
parabéns pelo seu lindo trabalho de muitos e muitos anos para nós, brasileiros na
Suíça.
Para finalizar este bate papo, meu conselho para todos é: “Sejam persistentes, realistas, mantenham sempre os pés no chão
e façam tudo com amor. O sucesso do seu
trabalho vai depender da forma que você
o realizar... Boa sorte para todos!”.
Nota: Para mais informações sobre serviços, visite a nossa página na internet:
viabrasil.ch.

8004 Zürich
Stauffacherstrasse 94

4058 Basel
Clarastrasse 55

1201 Genève
Rue du Cendrier 19

1003 Lausanne
Av. de la Gare 17

044 242 0777

022 731 5500

061 691 0777

021 324 0777
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Esfoliar para renovar
APROVEITE O VERÃO PARA
CUIDAR DA SUA BELEZA
LIMPEZA DE PELE PROFUNDA DA FACE, PESCOÇO E COLO
120.- CHF
(higienização com sabonete, tônico, peeling, vapor de ozônio,
extração profunda dos cravos, máscara de acordo como tipo
de pele, creme do dia ou da noite, filtro solar e massagem no final)
MASSAGEM RELAXANTE TERAPÊUTICA
(50min. de massagem dos pés a cabeça, incluindo face,
reflexologia, pontos de shiatsu, drenagem linfática
e alongamentos)

100.- CHF

HOT STONES MASSAGEM (40 min.)

100.- CHF

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL CORPORAL (50 min.)

100.- CHF

PEDICURE E MANICURE TRADICIONAL DO BRASIL

100.- CHF

PEDICURE TRADICIONAL DO BRASIL

70.- CHF

DEPILAÇÃO DE VIRILHA COMPLETA / BIKINE BRASIL
(Depilação intima total incluindo ânus)

70.- CHF

MASSAGEM RELAXANTE NAS COSTAS (30 min.)

60.- CHF

PEELING CORPORAL COM HIDRATAÇÃO PROFUNDA E MASSAGEM
CORRENTE RUSSA
(Ótimo para tonificar os músculos, flacidez, melhora a
circulação, faz drenagem linfática, aumenta a força
e resistência)

120.- CHF
49.- CHF

Preços especiais para pacotes! Agende logo sua sessão.
SCHÖNHAUT KOSMETIK
Patricia Nogueira Blaser & Katia Nascimento
Bahnhofstrasse 104, 8001 Zürich (ao lado da HB)
T.: 076 305 4088
Para demais ofertas visite:

www.esteticapatricianogueira.com
SchönHaut Kosmetik (cada semana uma promoção diferente)

R

ecebi o convite para escrever a coluna de beleza da
revista e pensei “por onde começar?” Sempre recebo
clientes que voltam das férias com o corpo manchado do sol, pedindo ajuda. Por isso decidi começar pela esfoliação
(Peeling), algo muito necessário para a pele.
Muitos não sabem como a esfoliação é importante. A pele precisa ser esfoliada para renovar as células mortas, que ficam encrostradas no corpo durante o processo de „renovação celular“. Nesse processo, a pele descama e empurra as células velhas para a
superfície, fazendo surgir novas células. Com o tempo, as células
velhas causam manchas, alterações cutâneas, cotovelos e joelhos escuros e aquelas “bolinhas” espalhadas pelo corpo. Renovando as células mortas, a pele fica fininha, macia, aveludada
ao toque. Ganhamos uma pele nova. Para isso, a pele do corpo
precisa ser esfoliada pelo menos uma vez por mês e a do rosto,
uma vez por semana.
A pele esfoliada está preparada para receber a hidratação, que
age profundamente. A esfoliação também favorece um bronzeado uniforme, prolongando o tempo do bronzeamento, evitando
manchas e o desbotamento da cor. A pele ficará naturalmente
mais brilhosa e dourada.
Os benefícios vão além. Uma boa esfoliação favorece a ativação da circulação sanguínea e facilita a penetração de princípios
ativos dos produtos que usamos, potencializando os resultados.
Uma boa dica é esfoliar o local a ser depilado antes de fazer a
depilação, para evitar que os pelos encravem. Os poros ficam desobstruídos, facilitando a extração dos pelos e diminuindo a dor.
No rosto é preciso fazer a esfoliação uma vez por semana.
O efeito é o segredo de uma pele rejuvenescida. Na pele oleosa,
pode ser feita até duas vezes por semana, com uma pressão mais
suave para não ativar demais as glândulas cebáceas, responsáveis pela gordura da pele. Com a desobstrução do poro, evita-se
também o surgimento da acne. Na pele do rosto o momento ideal para esfoliar é após o sabonete.
Tanto a pele do rosto quanto a do corpo precisam, logo em
seguida, ser bem hidratadas, com um bom produto à base de
ureia, para ter um resultado melhor. Observe o rótulo: Se tiver
ureia, é um ótimo creme hidratante. Aproveite esse momento
para uma „automassagem“. Sua pele agradece!
Pode-se encontrar o Peeling facilmente em lojas de cosméticos
e o certo é ter um para o rosto e outro para o corpo, porque os
grânulos têm tamanhos diferentes.
As clínicas de estética também oferecem o Peeling corporal
e facial. Geralmente é uma sessão bem relaxante, com hidratação profunda da pele, seguida de uma deliciosa massagem. Não
espere! Corra para esfoliar-se e prepare-se para receber muitos elogios!

Peeling caseiro: Misture mel ou azeite de oliva com açúcar ou
fubá. Aplique sobre a pele fazendo movimentos sempre circulares.
Evite frixionar demais, para não ferir ou irritar a pele. É normal a pele ficar
vermelha após a esfoliação, pois é um processo que ativa a circulação.

T e x to Dra . R enata Fatio

Uma bomba
chamada coração!

O

coraçāo é uma bomba eficiente, que bate em média 70
vezes por minuto impulsionando o sangue (5 litros por
minuto) para todo o corpo.
A pressāo arterial é a força com a qual o coraçāo bombeia
o sangue através dos vasos sanguíneos e é determinada pelo
volume de sangue que sai do coraçāo e pela resistência que ele
encontra para circular pelos vasos sanguíneos.
A hipertensāo arterial é a pressāo arterial elevada, definida como pressāo sistólica ou máxima acima de 140mmHg e/ou
pressāo diastólica ou mínima acima de 90mmHg.
A pressāo alta acomete jovens e idosos, mulheres e homens
de todos os níveis socio-econômicos. Estima-se que 50% da
populaçāo acima de 60 anos sofra de hipertensāo.
Em 95% dos pacientes com hipertensāo nāo se encontra a
causa (hipertensāo essencial ou primária). Em 5% dos casos a
pressāo elevada é decorrente de alterações hormonais ou insuficiência renal (hipertensāo secundária).
A hipertensāo é uma doença silenciosa, ou seja, geralmente
nāo provoca sintomas. Os sintomas (dores de cabeça, zumbido
no ouvido) aparecem quando a doença já está bem avançada,
ou seja, quando já apareceram danos orgânicos muitas vezes
irreparáveis.
A pressāo elevada provoca danos nos vasos sanguíneos,
coraçāo, rins, cérebro e olhos. Nos vasos sanguíneos, sobretudo
nas artérias, a pressāo elevada altera a parede arterial (endotélio), provocando a arteriosclerose. Essa, por sua vez, através da deposiçāo de cálcio e colesterol na parede do vaso, leva
à obliteraçāo das artérias. Esse processo provoca a isquemia
dos órgãos, levando ao infarto do miocárdio, acidente vascular
cerebral (avc), comprometimento da visāo e insuficiência renal.

CardioFatio
Tenho o prazer de anunciar, que inaugurei o meu
consultório de cardiologia e medicina geral.

Como combater a pressão alta:
• Meça pelo menos uma vez por ano a pressão (farmácia ou médico)
• Pratique regularmente esportes
• Reduza a ingestão de sal, coma uma dieta rica em frutas e verduras
• Combata a obesidade, mantenha o peso ideal
• Reduza o consumo de álcool, se possível não beba
• Abandone o cigarro
• Evite o estresse, tenha tempo para a família, os amigos e o lazer
• Não interrompa ou diminua a dosagem da medicação por
conta própria

Dra. Renata Fatio
Cardiologista e Internista
Kasinostrasse 3
8032 Zurique
044 515 03 21
www.cardiofatio.ch

A minha experiência ao longo dos anos adquirida
em hospitais e grêmios cientificos me permite
aconselhar e tratar de maneira profissional os
pacientes a mim encaminhados.
A cardiologia é minha paixão, mas o mais
importante é a pessoa em quem o coração bate.
Competências:
+
+
+
+
+
+
+

Electrocardiograma de repouso, exame ergométrico
Holter (até 7 dias)
Registro de 24h da pressão arterial
Espirometria (teste de função pulmonar)
Ecocardiografia transtorácica e transesofágica
Ecocardiografia sob estresse físico ou farmacológico
Controle e programação de marca-passo e desfibrilador

Atendimento: em Português, Alemão, Inglês, Francês,
Espanhol e Italiano
CARDIO FATIO: Kasinostrasse 3, CH-8032 Zurique

T. +41 (0)44 515 03 20 | info@cardiofatio.ch | www.cardiofatio.ch
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Reinventar-se é uma arte

R

einventar-se é uma expressão muito comum entre
expatriados, afinal não existe palavra melhor que explique o que fazemos profissionalmente
quando mudamos de país. Poucos conseguem praticar as profissões que exerciam
no Brasil, quando chegam ao exterior.
A grande maioria reinventa-se, começa
do zero, estudando muito e trabalhando
dobrado. A falta de informação correta
sobre as profissões no novo país, condições financeiras ruins, dificuldades com
a língua e a cultura são alguns aspectos que fazem com que muitos de nós
acabem desistindo no meio do caminho.
Alguns voltam desiludidos para o Brasil, outros contentam-se com profissões e
empregos bem abaixo da sua capacidade.

Claudia
Bömmels
Diretora de Arte e
Redação
da Brasileiros Mundo Afora, Claudia nasceu em Zurique
e cresceu em Marabá, no estado do
Pará. Mora na Europa desde 1994,
estudou Administração de Empresas
no Brasil e aqui já se reinventou inúmeras vezes. Define-se como uma
contadora de histórias e está realizando neste momento um grande
sonho: publicar sua própria revista.

O projeto Brasileiros Mundo Afora nasceu no final de 2012 de uma necessidade
pessoal de aprender algo novo. Começamos sem muita ambição, publicando
fotos e textos, na sua maioria de familiares e amigos. Hoje, 11 revistas depois e
com vários artigos publicados no nosso
blog, nós comemoramos esses dois anos
de existência e de sucesso com muita
alegria. Escrevo nós, porque a Brasileiros
Mundo Afora é feita por vários colaboradores, que moram nos quatro cantos do
mundo, fazendo dela um projeto muito
especial. As revistas são prova do poder
do trabalho coletivo e colaborativo, valores em que acreditamos. Os relatos que

publicamos são histórias de trabalho,
de sacrifícios, de acertos e de erros, mas
principalmente de realização pessoal e
de felicidade. Acreditamos que é importante sabermos das dificuldades que nos
esperam no exterior, mas queremos principalmente falar sobre pessoas que venceram profissionalmente, seja seguindo
sua antiga profissão ou reinventando-se,
como inspiração para quem ainda não
chegou lá.
Reinventar-se! Quem já fez isso, sabe
como esse processo é exaustivo. Muitas
vezes nos sentimos corajosos, inteligentes e invencíveis. Outras vezes, pequenos,
incapazes e, talvez, até mesmo velhos. Ser
um expatriado bem-sucedido no exterior
significa trabalhar muito, também em si
mesmo: aprender a língua, integrar-se na
nova cultura, fazer amizades com nativos
e acreditar no próprio potencial.
Reinventar-se é uma arte que precisamos aprender. Queremos com o nosso
projeto Brasileiros Mundo Afora mostrar
alternativas, inspirar e encorajar você a
encontrar seu caminho também.
Acompanhe a Brasileiros Mundo Afora
aqui:
Blog: www.brasileiros-mundo-afora.com/
Arquivo revista: issuu.com/claudiamullerboemmels/docs/bailarinos-brasileirosalemanha?e=6065622/11124423
Facebook: Brasileirosmundafora

Aulas de Música com Riane Ucar

Formada em Música pela UFRJ

Aulas de Piano e Teclado
(Clássico e Popular)

Aulas de Canto (Popular)
	Em Português e Alemão
rianeucar@gmail.com | Tel.: +41 76 425 50 40
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Férias de verão: para onde ir?

E

sta é a altura do ano em
que os dias se tornam maiores, andamos mais descontraídos e alegres, parece que
temos mais energia e até nos tornamos
mais saudáveis. Na verdade a causa dessas mudanças derivam das tão esperadas
férias de verão.
Desde sempre que o verão nos ajuda no
nosso estado físico e psicológico, com as
férias conseguimos descansar e relaxar
dos trabalhos e preocupações.
Muitos são os portugueses que trabalham desde o início do ano já a pensarem
nesta temporada. Aproveitam para irem
para o seu país reencontrar os familiares,
matar as suas saudades e usufruir das
imensas praias de Portugal.
Na Suíça existem três tipos de portugueses emigrados: Os que não dispensam
as suas férias de verão para regressarem
ao seu país, os que passam pela sua terra
para “matar” as saudades, mas que aproveitam este período para viajar e conhecer
outros destinos, e os que, infelizmente, não
conseguem ir de férias por diversas razões.
Os portugueses que estão emigrados há
mais de 20 anos na Suíça retornam sempre ao seu país nestes meses de calor. Os
mais recentes (que estão emigrados há 7
ou 8 anos) aproveitam para ir matar as
saudades, mas recorrem a outros países
para usufruírem de outras culturas.
Já os “recém-chegados” (de 1 a 3 anos
emigrados) têm que se submeter à exigência do trabalho nesta altura do ano, pois é

uma época em que atrai também muitos
turistas. Como são recém-chegados ainda não têm condições a todos os níveis
para poder usufruir das férias de verão.
Mas não nos podemos esquecer que essas
informações são estatísticas apresentadas, até porque cada caso é um caso.
A comunidade mais antiga emigrada na
Suíça elege o “seu” Portugal como destino
de preferência. De fato, Portugal é um dos
destinos de eleição de muitos turistas.
Todos conhecem, ou já ouviram falar,
das maravilhosas e cristalinas praias do
Algarve.
A comunidade recentemente emigrada também desfruta desses prazeres, mas
desejam, ainda, outras culturas e conhecimentos.
Uma questão importante é o fato das
opções que são dadas para os recém-chegados, que não têm a possibilidade de ir
de férias e que têm crianças aos seus cuidados. Todos sabemos que a Suíça é um
país muito caro e férias nele é pouco provável, contudo existem sempre alternativas boas que o próprio país proporciona
aos seus moradores. Existem as colônias
de férias, em que os pais podem continuar a trabalhar, enquanto seus filhos aproveitam um pouco das férias de verão, convivendo e aprendendo coisas novas com
outras crianças. Fica dispendioso, mas é
uma experiência muito gratificante para
os mais pequenos. No entanto, também
existem opções gratuitas, que as próprias

escolas oferecem aos alunos, para ocuparem as suas férias.
As escolas trabalham anualmente em
programas e inserção cultural para os
mais pequenos ficarem ocupados e os
pais menos preocupados. O sistema escolar na Suíça é bastante favorável e solidário. Eles tentam sempre ajudar os mais
jovens a crescer e evoluir da melhor
maneira possível, criando vários programas escolares.
Como na Suíça um jovem pode começar
a trabalhar cedo, as escolas convidam os
alunos a participarem em eventos socioculturais e ao ar livre, oferecendo oportunidades em diversas áreas civilizacionais,
em piscinas municipais (auxiliando os
nadadores salvadores, limpando os cacifos das piscinas etc.), em festas e eventos que haverá na sua cidade (entregando
panfletos informativos, sendo sinaleiros e
guias) e com isso presenteiam um salário
diário e outras regalias por tal voluntariado da criança.
Esses programas escolares são uma
ótima opção para pais que não têm férias.
As crianças adquirem novas experiências, não ficam sozinhas, aproveitam as
suas férias e ainda começam a criar sentimentos de responsabilidade e de solidariedade. Os trabalhos comunitários só
vêm beneficiar o crescimento e futuro dos
mais jovens, sendo sempre uma maisvalia para o “agora” jovem, que “amanhã”
será adulto.
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Te x to Lobmaier & N egr ã o

Viagem de Turismo à Europa:
Regras e Requisitos para Brasileiros
É muito importante que todos estejam
bem informados antes de comprar suas
passagens aéreas e planejar suas férias
para a Europa. Abaixo estão algumas
orientações de como o brasileiro deve se
preparar para sua viagem.

1] Espaço Schengen
É compreendido pelos Estados Membros
da União Europeia (exceções: Bulgária,
Romênia, Chipre, Croácia, Reino Unido e
Irlanda) e países com os quais existem
acordos bilaterais: Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein. O Tratado de Schengen adota uma política de abertura das
fronteiras e a livre circulação de pessoas
entre os países signatários. Sendo assim,
o brasileiro que entra nesse território, só
poderá permanecer por até 90 dias como
turista em todo o Espaço Schengen. Portanto, o primeiro país europeu a receber
o turista será o responsável pela análise
das questões migratórias do viajante.

2] Vistos
Brasileiros que viajam a turismo para a
Europa, geralmente não precisam de vistos. De qualquer forma, recomenda-se
sempre verificar antes quais as regras de
entrada nesses países. O site do Ministério
das Relações Exteriores do Brasil tem informações importantes sobre viagens ao
exterior: www.portalconsular.mre.gov.br/
Importante: Se o brasileiro pretender viajar por alguma outra razão (trabalho, estudo, casamento etc), deve antes contactar
a Repartição Consular do país de destino
para se informar sobre as regras de vistos
exigidas.

3] Passaporte
Recomenda-se que o passaporte esteja com a data validade de 3 (três) a 6
(seis) meses a contar da data de saída
da Europa. Ou seja, se pessoa retorna ao
Brasil, por exemplo, no dia 25.10.2015,
o passaporte deverá ter validade de
25.01.2016 a 25.04.2016. É extremamen-

te importante verificar isso antes de
comprar as passagens aéreas, pois as
companhias aéreas não permitirão o
embarque caso o passaporte não esteja
conforme as regras.

4] Passagem aérea e Comprovante de
estadia
As passagens aéreas devem ser compradas sempre com todo o percurso da
viagem até a volta para o seu país de
origem. A data de retorno não pode ficar
em aberto. O viajante deverá levar consigo o comprovante de reserva de hospedagem em hotel ou uma “carta convite”,
caso fique na casa de um parente ou
amigo. Dependendo do país de destino,
essa carta precisa seguir certas formalidades de elaboração. Verifique sempre
com antecedência como funciona esse
procedimento para o país de destino
dentro da Europa. Se a pessoa estiver
indo participar de algum seminário ou
congresso, ela deverá portar o comprovante de inscrição ou qualquer outro documento em relação ao evento.

5] Seguro de saúde internacional
Antes de viajar para Europa, é preciso
fazer um seguro de saúde no valor de no
mínimo 30 mil euros, para cobrir eventuais despesas médicas que venham a
ser necessárias no decorrer da viagem.
Informe-se com as seguradoras no Brasil
os tipos de seguros oferecidos e os benefícios de cada um.

6] Comprovação de renda
O viajante deve possuir meios financeiros para comprovar que pode arcar com
sua estadia no território europeu. Normalmente exige-se uma quantia mínima
de 60 euros diários por pessoa e de 600
euros por qualquer período. A pessoa
também deve portar dinheiro ou cheque
de viagens, cartão de crédito com uma
carta do banco especificando o limite do
mesmo.

7] Autorização de viagem para menor
Brasileiros menores de 18 anos que viajarem na companhia de apenas um dos
pais, desacompanhados ou na companhia de uma terceira pessoa maior de
idade, devem apresentar uma Autorização de Viagem, emitida de acordo com
a Resolução n° 131/2011, do Conselho
Nacional de Justiça. A cartilha com as
devidas orientações do CNJ pode ser
acessada no site: www.cnj.jus.br
Vale ressaltar que a entrada no país de
destino será analisada pela autoridade
migratória local, a qual tem o poder de
decidir (Princípio da Soberania) se aquele cidadão pode ou não entrar em território europeu. Portanto, é recomendável
levar sempre o contato da Repartição
Consular Brasileira do país para o qual
a pessoa está viajando. Outro conselho é
estar sempre munido de cópias dos documentos de viagem (passaporte, passagem aérea, cartão de crédito), caso haja
extravio ou roubo dos mesmos.

Lobmaier & Negrão
Advocacia e Consultoria
Patricia Lobmaier
Advogada e Mestre em Direito Internacional
Tel.: 076 665 60 33 [OAB/RJ 134.929]
Patricia Brooking Negrão
Advogada, Tradutora e Intérprete
Tel.: 079 607 67 33 [OAB/SP 105.386]
Esta coluna é uma colaboração das consultoras
jurídicas do Conselho Brasileiro da Suíça.
Para mais informações ou para enviar
as suas perguntas, escreva para:
info@lobmaier-negrao.ch
info@conselho-brasileiro.ch

Te x to Deborah Biermann fotos A rmin Biermann

Tinha bolos, doces, cocada, pé-demoleque. Tinha pescaria, brincadeiras típicas e corrida do saco para as
crianças. O local contava também
com um playground, que foi largamente utilizado pelas crianças presentes. Tinha alegria para todos.
E às 14 horas saiu
a quadrilha,
animada
pela

Festa Junina Luciene
Jutzi & Brasil Infos
dia 14 de junho, amanheceu tímido, sem emanar muita esperança
de sol. O Familientreff na rua Muristrasse, lá no Bairro Ostring-Schlosshalde em Berna, estava ali, tranquilo, esperando pela turma brasileira
e sua festa. A partir das 8 horas da
manhã começou a movimentação.
Era gente entrando e saindo, bandeirinhas sendo colocadas, mesas
sendo distribuídas, comida no fogo,
o óleo para fritar os salgadinhos já
estava esquentando.
Às 11 horas chegam os primeiros:
gente vinda da ABEC de Winterthur,
amigos locais, gente que ouviu falar,
viu no Facebook, recebeu um telefonema. A movimentação foi aumentando e a música começou a animar
o pessoal presente. Era gente chegando de todo lado: Zurique, Basel,
Solothurn, Thun, Berna, Biel...
As pessoas se enfileiravam na entrada, esperando ansiosas para poder
entrar.
Luciene Jutzi, Valeska Botacini e
Deborah Biermann foram as três
brasileiras que, depois de intermináveis reuniões, muito trabalho e
muita organização, realizaram a
1ª. Festa Junina Luciene Jutzi &
Brasil Infos na região de Berna,
contando com o apoio da ABEC e do
Portal Brasil Infos.

compareceram à festa, prestigiando o trabalho voluntário de
Luciene Jutzi, Valeska Botacini
e Deborah Maristela Biermann.
No finalzinho, a rifa! Foram
sorteadas 6 entradas para os
jogos de futebol
no estádio de Wankdorf (entradas 2 por 1), um guarda-sol
da empresa de águas Valser, um violão e uma
cesta de mantimentos. Todos os felizardos
sairam contentes e satisfeitos.

Pela
Suíça!

Agradecemos a todos os nossos
patrocinadores e colaboradores:
YB-Verein, Valser Wasser, Jutzi
Garage, ABEC, Schweizerisches
Rotes Kreuz, Armin Biermann
Consulting, Denise Gilgen, Marc
Diamantino e ABRADES e ao
apoio de Marijô.

Aconteceu em Berna
Banda
BFS (Facebook: Bandfreestyleoficial), por
Denise Gilgen, da
Missão Católica de Língua Portuguesa, e pelos participantes, que mesmo na ausência dos noivos vestidos
a caráter, mandaram ver no forró
improvisado...
Depois da quadrilha, chegaram os
capoeiristas do Grupo Capoeira Candeias (www.capoeiracandeias.ch),
que vieram para mostrar a verdadeira capoeira brasileira. A animação
não parava.
Esta Festa de São João em Berna
contou com um santo a mais: São
Pedro! Ele cronometrou direitinho
a chegada da chuva e proporcionou
aos mais de cem participantes da
festa um dia cheio de alegria, recordações e lazer! Muito obrigada São
Pedro, mas, acima de tudo, muito
obrigada a todos e a todas que, com
seu carisma e seu reconhecimento,

A festa cobriu suas despesas e angariou
fundos para os próximos eventos! Todas
as fotos foram gentilmente tiradas por Armin Biermann! Nossa renda será totalmente
revertida em benefício dos Cursos de Português
como Língua de Herança na região de Berna, de eventos para brasileiros e brasileiras e benefícios para que esses eventos e atividades se repitam!

Fiquem ligados na nossa programação:
Agosto/Setembro de 2015: Curso Grátis sobre Orçamento Familiar em
Português, em Berna
Outubro de 2015: Provável Feijoada na Igreja de Sta. Maria, em Berna
Outubro de 2015: dia 24 de outubro tem visita grátis pelo Parlamento
de Berna! Não perca!
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Te x to Cl audia Buehler, Latin Coiff ure

No verão, proteja seus cabelos
O afro está super moderno, com lindo volume e cachos
definidos. Todos são elegantes e ideais para o dia-a-dia.
O cabelo longo vai até a altura do seio, com base reta
atrás. Na frente, degradê desconectado, com variações de
franjas para ter mais volume e movimento. Para o curto,
nada extremo, mas com movimento. O afro também tem
base reta e degradê, para valorizar o volume e os cachos.
As cores são variadas, vibrantes, com mechas visíveis,
evidentes, finas e largas, deixando o tom da raiz mais
escuro, tipo um surf chique. Ou mechas invisíveis, aparecendo apenas ao movimentar o cabelo. Há também um
mix de tons caramelo. A escolha precisa ser bem avaliada, para combinar com a estrutura do cabelo, cor de pele,
fisionomia, num compromisso entre real e elegância.
No meu salão a novidade é uma excelente linha para
cores, tratamentos, estilizantes e finalizantes. Sou muito exigente com qualidade e os produtos devem combinar com minha filosofia de trabalho: saúde e boa forma
do cabelo. Estou sempre estudando, buscando, investindo nisso. Antes de adotar essa linha, viajei à California e
visitei um dos laboratórios da Pur Hair, para ver se o que
eles prometem é real. Os tratamentos cumprem o prometido, inclusive com uma linha orgânica. A novidade é um
xampu condicionador, que não espuma mas limpa, deixando os cabelos leves e tratados, além de um mousse
gel para uma super definição dos cachos.

Latin Coiffure Styllus Brasileirus

@styllus_brasileirus

Nossos Serviços
+41 31 301 79 38
+41 79 335 00 40
info@styllus.ch
www.styllus.ch

- Corte & Escova
- Coloração
- Balayage, Mechas
- Defrisagem Estrutural
- Tratamento Restaurador
- Alisamento

- Manicure & Pedicure
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CH-3012 Bern,
Forstweg 71

Bô

Esbanje do sol,
vento, piscina,
praia, lago,
rio, mas não
esqueça de
proteger os
cabelos, em
especial
aqueles
quimicamente
tratados,
que perdem a
vitalidade ao
perder a água
e as proteínas.

O

vento resseca os cabelos secos e os mergulhos
permitem a penetração de impurezas nos fios.
Se você usa coloração, lembre que o sol já clareia o cabelo natural, imagine os cabelos já processados.
Vamos aos cuidados: Use produtos de qualidade! As
substâncias sintéticas dos produtos baratos não cumprem o que prometem. O spray deve ter proteção solar e
pode ser substituído por um Leave-in + Serum (reparador
de pontas). O segredo é aplicar uma boa quantidade do
Leave-in no cabelo seco ou molhado e por cima o Serum,
antes de expô-lo ao sol e aos mergulhos. Eles servem
de filme protetor e evitam a entrada de partículas nocivas (cloro, sal, outros minerais e impurezas), que podem
desestruturar os fios, danificar o alisado ou esverdear os
coloridos. Entre um mergulho e outro, tome uma ducha e
repasse o Serum.
Chapéus forrados, lenços de algodão ou linho ajudam
a proteger do sol e do vento. Após lavar os cabelos com
xampu, use uma máscara hidratante e o Leave-in, para
recuperar a elasticidade e movimento do cabelo. No verão
use e abuse dos mousses, gel e spray. Os cabelos têm que
ser texturizados, mas sem colar, deixando o look natural:
Cachos soltos, penteados simples e rápidos, tipo coques,
tranças bem marcadas ou desfiadas e rabos de cavalo.
Cabelos longos e curtos estão juntos neste verão, sempre com movimento, texturizados, naturais e displicentes.

1ª

No verão
é muito
importante
cuidar bem
dos cabelos.

T e x to M arcelo candido madeira
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Folclore brasileiro: O que é uma Parlenda?
“Bam ba la lão. Senhor capitão. Espada na
cinta. Ginete na mão.“
Parlendas são pequenos versinhos, de
poucas sílabas, geralmente cantados ou
entoados, que ajudam no aprendizado
da criança. „Uma pulga na balança. Deu um

pulo. E foi à França.“
Não é possível saber como surgiram as
primeiras parlendas, muitas foram criadas há séculos e passaram de geração a
geração, tornando-se parte do folclore
brasileiro. Existem parlendas para todos
os gostos. „Chuva e sol, casamento de espa-

nhol – Sol e chuva, casamento de viúva!“
As parlendas são muito usadas em
jogos, cantigas, brincadeiras de roda.
As rimas servem como exercícios de
memorização e ajudam a estreitar os
laços entre os participantes. Por seu
caráter lúdico e rítmico, a parlenda auxilia também a sensibilização musical da
criança. „Um, dois, feijão com arroz. Três,

quatro, feijão no prato. Cinco, seis, chegou
minha vez. Sete, oito, comer biscoito. Nove,
dez, comer pasteis!!!“

A origem da palavra „parlenda“ vem
de „parlanda, parlenga, parola, parolar“, palavras que significam conversa
fiada, falatório, tagarelice ou “sequência
de palavras ocas”, segundo o dicionário
Aurélio. Em Portugal, parlenda é conhecida como „cantilena, lengalenga“, embora sejam sinônimos de conversação fastidiosa. „Tá com frio? Toma banho no rio.
Tá com calor? Toma banho de regador!“
No âmbito escolar, educadores utilizam certas parlendas para as crianças
se familiarizarem com os números, um
bom exemplo é: „A galinha do vizinho bota

ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota
três, bota quatro, bota cinco...“
Uma das parlendas mais famosas talvez
seja a do cachimbo, cantada por muitas mães aos domingos: „Hoje é domingo,

pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate
no touro, o touro é valente, bate na gente, a
gente é fraca, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo.“
Pronto, basta ouvirmos as tais rimas
e começa a confusão. Será que o ver-

so se refere à “Pé de Cachimbo” ou “Pede
Cachimbo” do verbo pedir? Alguns se
precipitam em dizer: “pede, é claro”. Mas
eu, pessoalmente, gosto de me imaginar
sentado à sombra de um lindo e frondoso pé de cachimbo pintado de ouro e, de
preferência, bem longe do touro.

Marcelo Candido Madeira
É músico, escritor, autor de “A vizinha
suíça”, “Aperitivo de Letras”, “As Peripécias de Plínio Malaquias” e “As Aventuras
do Cometa Finório”.
Atualmente produz a série em Podcast
Universo Candura dedicada a Crônicas,
Entrevistas & Resenhas Sonoras.
www.ocandura.com

Educar para a vida: tarefa fácil?
Por Myrian Fernandes Finkelstein
Qual o pai ou a mãe que não quer o
melhor para os filhos? E qual deles
nunca se deparou com alguma
dúvida de como fazer frente a uma
situação delicada ou difícil?
Pois é, todos nós, que somos pais
ou um dia queremos exercer esse
papel, vislumbramos a prerrogativa de sempre acertar e a certeza
de que queremos o melhor para
nossos filhos, não é? Só que a vida
nos prega peças, coloca à prova o
que realmente temos internamente como recursos para atuar com
maior acerto. Na maior parte das
vezes nossa tendência é copiar o
que recebemos dos nossos pais,
ou fazer exatamente ao contrário.
Mas será mesmo que isso é o mais
efetivo e o mais acertado?

Posso dizer que muitas pessoas, assim como no meu caso,
inúmeras vezes fazem o melhor
que conseguem, mas ainda assim
incorrem em erros inevitáveis,
pois algo lhes falta! Não somos
seres perfeitos e sim, seres em
busca de acertar cada vez mais, de
aperfeiçoar-se como seres inteligentes, procurando ser melhores
a cada dia.
A tarefa de educar não é algo simples e nem tem fórmulas prontas
e rígidas. Certa vez li um artigo
que dizia o seguinte: “o caráter da
criança está em formação, ainda
não existe. Existem as tendências
- boas e más. Se os pais são seres
capazes e preparados, conseguirão identificar cada uma dessas

tendências, estimulando as boas
e corrigindo as más. É essa a contribuição mais valiosa que se pode
dar para o futuro de cada criança.”
Aí cabe a pergunta: eu hoje, como
ser humano que sou, já estou
nas condições mínimas para
transmitir certos conceitos para
meus filhos, para que num futuro não muito longe, eles sejam
seres de bem e conscientes de
seu papel neste mundo? Como
resguardá-los de tantos desvios
que observamos nos meios de
comunicação e de padrões de
comportamento tão nocivos para
a vida?
Como ensiná-los a criar suas próprias defesas internas e ser valentes frente às dificuldades atuais?

É algo para cada um pensar...
pensar muito e pensar bem.
O que me falta aprender para
poder ensinar?
Todos nós estamos em busca de
um conhecimento a mais, nesse
grande processo de aprendizagem
que é a vida. Não à toa, González
Pecotche, criador da pedagogia logosófica, assinala que a educação
dos filhos deveria começar dez
anos antes de eles nascerem.

Myrian Fernandes Finkelstein
Formada em Arquitetura e
Pedagogia (UFMG),
com experiência na aplicação da
pedagogia Logosófica
myrianfflinki@gmail.com
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Fale conosco! Temos um excelente espaço no centro de
Zurique disponível.
Em local agradável, iluminado e equipado, você encontra
em nossas instalações uma excelente infraestrutura para o
seu evento.
Entre em contato hoje mesmo pelo e-mail
info@cebrac.org ou telefone 044 271 43 05.

Seja um associado ou anuncie conosco. Veja as opções:
1

Seja um associado Amigo do CEBRAC

2

Em agosto começamos o período de
renovação de parcerias com novos e atuais
Sócios e Amigos do CEBRAC!
A partir de CHF 45.-/ano você ganha descontos
e tem acesso a serviços exclusivos. Seja um
Amigo do CEBRAC agora mesmo!

Anuncie em nossas mídias digitais
Anuncie pelo nosso site, serviço de e-mail
marketing e página do Facebook! O CEBRAC
possui um público qualifcado e é um canal de
comunicação confável e seguro. Queremos
que seu anúncio tenha sucesso conosco!

Entre em contato hoje mesmo para ser um Amigo do CEBRAC ou para anunciar
pelo e-mail info@cebrac.org ou telefone 044 271 4305
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Novo curso de conversação em
alemão!

Base de português para aprender
alemão com mais facilidade

Curso regular – gramática e
conversação

Público: moradores da cidade de Zurique
(zona 10)
Nível: interessados que já tenham feito
cursos de alemão
Quando: setembro, aos sábados,
das 09:15 – 12:00 hs
Valor: CHF 150.-*

No curso você ativa os seus conhecimentos
da língua materna e assim entende melhor
como o alemão funciona. Ideal para quem
começou a aprender alemão e tem
difculdades.
Início: fm de setembro de 2015
Duração: uma vez por semana, 5 aulas
Valor: CHF 120.- para sócios do CEBRAC*
*O preço é válido para uma classe de no
mínimo 5 pessoas.
Garanta sua vaga com a professora
Célia Küffer ) 076 613 18 97

Nível A1.3
Início: 01.09.2015
Horário: terças e quintas, 9:30 - 11h
Nível A1.3
Início: 02.09.2015
Horário: quartas, de 9:30 às 12:45h
Nível A2.3
Início: 01.09.2015
Horário: terças e quintas, 18:30 - 20h
Preço: CHF 250.- não sócio e CHF 230.sócio do CEBRAC
Garanta sua vaga com a professora
Isa Felder ) 078 648 6237

*Curso incentivado pelos seguintes órgãos:
"Sprachförderkredit" da cidade de Zurique,
"Bundesamt für Migration" e
"lntegrationsförderung" do cantão de Zurique.

Garanta sua vaga com a professora
Célia Küffer ) 076 613 18 97

T e x to Ana Im hof
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Life coaching focaliza na ação

O

life coaching surgiu com o treinador de esporte (Coach). Hoje
existe uma nova versão, que podemos chamar de:“Treinador da vida“.
Você gostaria de desfrutar a vida
como seu esporte favorito? Você gostaria de creditar valor e entusiasmo
e melhorar sua qualidade de vida, reconhecendo que essa é a única e mais
importante jogada que tem para fazer?
Durante as sessões, o coach ajuda você
a ver onde está, o que quer conseguir, o
que quer mudar em sua vida e que barreiras o afastam de onde quer chegar.
Ele ajuda a descobrir as oportunidades
ao seu alcance e a superar barreiras
para alcançar seu objetivo.

Quer melhorar sua vida, mas não sabe
por onde começar? Vai para o trabalho
sem vontade, não é feliz com que faz?
Deixa tudo para o último momento e
depois sofre pressões? Tem um projeto pessoal importante? Sente-se desanimado na maioria das vezes e perde o
entusiasmo? Não sente forças para fazer
o que gostaria de fazer? Acha que é desorganizado e indisciplinado?

Deseja mudar ou melhorar alguns
aspectos de sua vida pessoal? Sente-se
preso à roda da rotina? Tem a sensação
de que não se compreende bem?

Quem se compromete com o processo
de Coaching busca a coerência básica
entre o que pensa, sente, diz e faz. Minha
missão como coach é criar ferramentas
e gerar conversas para que o cliente reconheça sua grandeza e viva uma vida
de excelência, através do autodescobrimento e do foco nas ações.
Se você se interessa em contratar um treinador para lhe fazer ganhar esse jogo e viver
uma vida focada em quem você realmente
nasceu para ser, envie um E-Mail solicitando
a primeira sessão grátis. Se decidir continuar com o processo de coaching (10 sessões),
firmaremos um contrato.

Ana Imhof, treinando vidas para vencer.
www.anaimhof.com
anaimhof@bluewin.ch
Skype: Imhof Ana

orçamento pessoal: como terminar
o mês com saldo positivo
Por Nilce Cunha
É muito comum as pessoas terminarem o mês e usarem o famoso trocadilho “sobrou mês no meu salário”.
Se a pessoa considera isso normal, a
situação permanece e se transforma
em um círculo vicioso até perder o
controle.
Reequilibrar o orçamento e poupar
dinheiro são situações factíveis, portanto seguem algumas dicas para a
retomada do controle das finanças
pessoais, baseadas nas três regras
básicas para manter o equilíbrio
financeiro:
a. Jamais gaste tudo o que receber
b. Jamais gaste mais do que receber
c. Jamais gaste antes de receber
Lembre que para cumprir essas três
regras, algumas vezes é necessário
mudanças de hábitos de consumo e
de gestão de recursos. Então, como

devo me organizar? Abaixo alguns
ítens que você precisa considerar:
1.	Listar as receitas e as despesas:
Faça uma lista, de preferência uma
planilha, com as receitas e despesas
que você tem no mês. Você só vai
saber o que você gasta, anotando
todos os seus gastos É importante
separá-los em quatro classes:

Despesas Extras: são despesas
extraordinárias, para as quais precisamos estar preparados, por exemplo: dentista, manutenção do carro,
pagamento de impostos, etc.
Despesas adicionais: aquelas que
não acontecem todos os meses, por
exemplo: lazer, vestuário, presentes, etc.

Despesas Fixas: aquelas que têm
o mesmo montante todo mês, por
exemplo: aluguel, seguro saúde,
prestação do carro etc.

2.	Estabelecer prioridades: Com a
lista feita, você poderá avaliar quais
despesas são prioritárias e quais
poderão ser eliminadas.

Despesas Variáveis: aquelas que
acontecem todo mês, mas podemos
tentar reduzi-las, por exemplo:
energia elétrica, telefone, cuidados
pessoais, etc.

Controlando as despesas, acabam
os gastos “invisíveis”, que fazemos
sem perceber e que muitas vezes
são responsáveis pelo desequilíbrio
do orçamento.

3. Fazer compras conscientes:
Jamais compre por impulso. Só faça
compras planejadas. Antes de adquirir o produto ou serviço, responda
três perguntas:
a) Preciso comprar agora?
b) Tenho recursos para comprar agora?
c) Posso adiar a compra?
4.	Pesquisar preços:
A pesquisa sempre rende economia
para o consumidor. Pesquise sempre
o preço antes de adquirir um produto
ou serviço.
5.	Poupar:
Além de criar um fundo de reserva, separe todo mês 10% dos seus
rendimentos. Essa é a sua remuneração, é garantia para um futuro
confortável.
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Te x to Lúcia Amé lia fotos Arquivo M ada lena‘s

Foi num clima de total descontração,
por meio de um tour cultural ocorrido nos
dias 25 e 26 de abril na bela cidade suíça
de Luzern, que a ONG MADALENA’S, presidida pela escritora Lúcia Amélia, resolveu

rador do Município de Fortaleza, Guilherme Rodrigues e sua esposa, Idelana Ponte,
os médicos Sérgio Mota e Roberto Guido
Paiva, com suas respectivas esposas, a
funcionária pública federal Ana Cristina

Frau), sendo bastante festejada em sua
nova obra.
No dia seguinte, Lúcia Amélia e seu
esposo, acompanhados da escritora e
advogada Nelsi Torres, também residente na Suíça, aproveitaram um belíssimo
dia de sol para levar os cearenses a um
inesquecível passeio de barco até a cidade de Vitznau. Todos ficaram deslumbrados com a idílica paisagem às margens
do rio. Dali, num clima de descontração
inigualável todos embarcaram no trem
até a mágica Montanha Rigi, onde puderam sentir toda a energia da natureza em
sua forma mais pura, mediante uma linda
visão dos alpes.

Tour cultural em Luzern
comemorar os 15 anos de existência dessa
instituição que luta contra o tráfico de pessoas e a violência doméstica.
Na noite do dia 25, uma comitiva de cearenses, contando com a presença da Promotora de Justiça e escritora Grecianny
Carvalho Cordeiro, seu esposo, o advogado Helder Cordeiro Júnior, além do Procu-

Bezerra e a dentista Ana Cristina Carvalho, foi ciceroneada pela escritora Lúcia
Amélia e seu esposo Rolf Aeberhardt,
participando de uma animada Festa
Folclórica na Cidade Antiga de Luzern.
Na passagem pelo Ameron Hotel Flora,
a escritora Lúcia Amélia autografou para
a comitiva de cearenses seu mais novo
livro, “Uma Mulher Feliz” (Eine glückliche

Na ocasião, o grupo ainda prestigiou o
Varal do Brasil, posando com suas camisetas na lindíssima Kapellebrücke. No
final do tour cultural, o grupo seguiu para
o 29º Salão do Livro de Genebra, onde a
escritora Grecianny Carvalho Cordeiro
autografou seus romances, no estande do
VARAL DO BRASIL, organizado por Jacqueline e Paulo Aisenmann.
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E vento s

Brasil
na Suíça

por Brasil Flash TV
1 — Forró das Meninas
O primeiro Arraial Infantil do Forró das Meninas
animou o Hotel Landhaus, em Zurique.
Com certeza no ano que vem tem mais.

6

2, 6, 7 e 8 — Festa de Gala Jaque Ávila
Jaque Ávila arrasou novamente com sua Festa de Gala,
que reuniu prominentes e muita gente bonita no
Hotel Hilton, de Zurique.
A Brasil Flash TV também recebeu uma homenagem
especial durante o evento.
3, 4 e 9 — Grupo Bom Gosto
& Jorge Aragão
O Grupo Bom Gosto e o ícone do
samba, Jorge Aragão, garantiram
o sucesso de mais um evento
organizado pela competente
empresária Sandra Gomes.

7
8

3
9

1
2
4

5

5 — Festa Junina da Casa Brasil
A Festa Junina da Casa Brasil de Liechtenstein
ofereceu aos presentes diversas atrações, uma
animada quadrilha e um delicioso churrasco.
Quem participou, saiu com gosto de “quero mais”!
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VIANDUS Zürich

O seu especialista em carnes

finance

► Orientação financeira pessoal e para pequeno empresário
(organização das finanças, investimentos no Brasil e etc)

www.viandus.ch

Öffnungszeiten:

Dienstag-Donnerstag
Freitag
Samstag

07:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
07:30 – 18:00 (durchgehend)
07:00 – 15:00 (durchgehend)

► Financiamento de Imóvel no Brasil (CEF)
para brasileiros residentes no exterior
► Documentos e certidões de cartórios brasileiros
E-mail: info@nc-finance.ch | T.: +41 (0)76 726 89 26

Dra. Fatima Mabel Signori-Correa
Clínica Geral & Ginecologia
Hausärztin


Consultório em Zürich
MI

M

CH

Filiale Zürich, Herdernstrasse 63, 8004 Zürich
Tel. +41 (0) 44 493 03 26 - Fax +41 (0) 44 493 03 26

► Regularização de Imposto de Renda no Brasil
(declaração de saída e outros)

EDI CO.

Atendimento com hora marcada
também aos sabados

Rämistrasse 39 | 8001 - Zürich
(perto de Belleveu)

Tel.: 044 210 03 61

Deborah Maristela Biermann

Tradutora e Intérprete Comercial com
Certificado Federal de Habilitação Profissional

Traduções (Português  Alemão)
 Consultoria e Orientação em Migração
 Matrimônios · Parcerias
 Pedido de passaportes para brasileiros,

assessoramento e apoio na integração
 Diplomas · Históricos Escolares
 Contratos · Certidões
 Redação · Revisão
 Interpretação

Morellweg 6 · 3007 Bern · Switzerland
info@brasilianisch.ch · www.brasilianisch.ch
Telefone +41 (31) 371 22 15 · Celular +41 (79) 277 03 87
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Pedro Mösch
FMH Allgemeine Innere Medizin
clínica geral e medicina antroposófica

Consultas na região de Biel/Bern:
Buchenweg 2, 3292 Busswil-BE
Tel 032 384 84 60 | www.praxis-busswil.ch
Consultas na região de Basel:
Birseckstrasse 36, 4144 Arlesheim –BL
Tel 061 701 41 13 | pedro.moesch@hin.ch
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T e x to Vicente Luís de Moura

Comentário:

Verão e saúde psíquica

E

stava sentado à sombra com
um suco na mão. O calor
dava-me aquela moleza gostosa.

Parecia que aquela sombra, naquela rede era o único lugar possível de ser
feliz. Naquele momento, meio acordado,
meio dormindo, ouvi a voz de meu filho
falando para a irmã: was ischt los?
Ainda meio confuso, tinha uma sensação que lembrava praia e areias brancas, mas não, não estava em uma praia
no Brasil, mas em casa, em Zurique, com
um calor de mais de 30 graus e o sol,
como se diz lá na minha terra, estava de
rachar mamona!
Por um momento, ainda meio sonolento, pensei na importância de se alimen-

tar com luz e calor e, mais impressionante ainda, que isto é possível mesmo neste
país onde vivemos, considerado frio.

Conforme a mente foi
despertando,
refleti sobre a importância
daquilo que se chama
higiene mental.

Particularmente na Suíça, onde o verão
é tão curto, devemos estar conscientes de fazer atividades fora de casa, ao
ar livre. O sol ativa em nosso corpo uma
série de substâncias que fazem bem,
como a melanina, que melhoram nosso
humor. As pessoas estão mais abertas e
sorridentes. Tais momentos alimentam

nossa alma e geram bem-estar. O bemestar psíquico depende de sabermos
encontrar a nossa maneira de fazer
higiene mental, seja um passeio, um
churrasco com amigos, uma caminhada
no lago ou simplesmente saborear o sol
em um fim de tarde.
Depois refleti sobre as outras estações
do ano e vi que cada uma delas nos oferece algo especial: além do calor no
verão, temos as flores e o verde novo na
primavera, as cores e nostalgia do outono, a neve e o aconchego no inverno.
Fundamental é descobrir o que cada
estação tem de bom e o nosso jeito de
aliviar a mente do estresse, independente do tempo. Mas para mim, naquela tarde quente, foi uma rede na sombra, com
um suco gelado na mão.
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RM MIKLOS

Hauswartung • Reinigung • Umzüge

Vontade de viajar?
Voe com a gente!
Sua Agência com discrição e serviço
individualizado

BrasiMar Travel & Tourism
Márcia Enz

Süessmattstr. 7, 5212 Hausen bei Brugg
Tel. 056/451 10 40, Mob. 078/841 28 57
info@brasimar.ch, www.brasimar.ch

Schützenrainweg 48 | 4125 Riehen | Tel. & Fax +41 61 534 80 19
Mobil +41 79 937 58 25 | info@rm-miklos.ch | www.rm-miklos.ch

• Hauswartung
• Reinigung
• Gebäudeunterhalt
•
•
•
•

Kleintransporte
Räumung
Entsorgung
Umzugsreinigung mit Abgabegarantie

• Raumpﬂegerin für Ihren Privathaushalt
• Haus & Heizungstechnik
• Gartenarbeit

NEU! Malerarbeiten
Für Privat & Geschäft, Ihr zuverlässiger Partner!

