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Editorial

Prezados leitores,
ASuíçaémuitocompetitivaempesquisaeinovação,mastambéméumdospaísesquemaisgastamnessecampo

e na área de desenvolvimento. A cooperação internacional empesquisa temuma prioridademuito expressiva
para a Suíça, tambémexistemprogramas de pesquisas e intercâmbiosmuito relevantes comoBrasil. Alémdisso,
a inovação também está presente na gastronomia, na educação e nos negócios! Saibam mais sobre isso
naspróximaspáginas.

MONIKA FÜGER ,
REDAÇÃO “NOTÍCIAS
REGIONAIS BRASIL”

Brasília: Brasil e Suíça muito além das primeiras impressões Nosúltimos200anos,asrelaçõesentreosdoispaísessósefortale-
ceram.OBrasiléhojeomaiorparceirocomercialdaSuíçanaAmérica
Latina, comumvolumedenegócios entre asduas economiasgirando
em torno de R$ 12 bilhões. Após um período recente de baixa nas
trocascomerciais, oanode2017apontouparaumaretomada.Produ-
tosdaindústria farmacêuticaedaindústriaquímicaestãonotopodas
exportações suíças para o Brasil, enquantometais e pedras preciosas
eprodutosagrícolassãoosprodutosbrasileirosmais frequentemente
importadospela Suíça.Cercade370empresas suíças atuamnoBrasil
e gerammaisde90mil empregosdiretos.

Umcenárioquepodese tornaraindamelhorapósaassinaturade
um acordo de livre comércio entre a Associação Europeia de Livre
Comércio (EFTA) e oMercosul, blocos econômicos nos quais estão
inseridososdois países.Nestemêsdemaio, oConselheiroFederal da
Suíça, oministro de Estado Schneider-Ammann,visitou o Brasil e as
negociaçõesavançaram.Aindanocampodaeconomia, cabedestacar
umacordo recentemente firmadoque acabou comabitributação de
empresassuíçasebrasileiras,quepassamapagar impostosemapenas
umdospaíses.

Há boas notícias tambémno campoda cooperação em investiga-
çõesdecasosdecorrupção.Háquatroanos,oMinistérioPúblicosuíço
iniciouuma força-tarefapara apurar crimes relacionadosàOperação
Lava-Jato. De lá pra cá, R$ 3,5 bilhões depositados em contas suíças
forambloqueadose,dessemontante,R$700milhões já foramdevol-
vidos ao Brasil. O Escritório do Procurador-Geral da Suíça reafirmou
recentemente que “é de especial preocupação do órgão que a Suíça
repatrie ativos congelados a seusdonosdedireito”.

Nesse balanço das relações entre a Suíça e o Brasil, não podemos
deixar de incluir as áreas de ciência e tecnologia. A Suíça é o país que
lidera atualmente o rankingmundial da inovação e temtodoo inter-
esseemampliarsuastrocascominstituiçõesbrasileiras.Para isso,um
PlanodeAçõesentreosgovernossuíçoebrasileirofoiassinado,garan-
tindoparaospróximosanosoapoioaprogramasdepesquisa,o inter-
câmbiodeestudantesecientistaseaaçõesconjuntascomórgãoscomo
CNPqeEMBRAPII.

AopensarnaSuíça, oquevemde imediato à cabeçadobrasileiro?
Talvez as primeiras associações sejam com os chocolates ou os
relógios,produtosquefazemaSuíçaconhecidanomundointeiro.Mas
estereótipos relacionadosaopais, comoaexistênciadecontasbancá-
riasutilizadasemcasosdecorrupção, tambémpodemser lembrados.
De uma forma ou de outra, as relações entre Brasil e Suíça sãomais
ricas e complexasdoquepodemparecer àprimeiravista, e a celebra-
çãodobicentenário da imigração suíça noBrasil, comemoradoneste
2018, é uma excelente oportunidade para aprendermosmais sobre
essa trajetória e sobrenovasperspectivas para osdois países.

Há 200 anos, cerca de dois mil suíços cruzaram o Atlântico a
convite de Dom João VI para fazer história. Deixavam para trás um
cenáriodedesempregoefome,trazidoporumagravecriseeconômica
que assolava a Europa. Após meses de uma viagem turbulenta,
chegaram à região serrana do Rio de Janeiro e fundaram a primeira
implantação de europeus não portugueses no Brasil, Nova Friburgo,
cidadeagora aniversariante. Apartir de então,muitas outras levasde
suíços apostaram no “sonho brasileiro” e cidades do Oeste Paulista,
de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Bahia, aos
poucos, foram ganhando também características de seus novos
migrantes. Atualmente, cerca de 15 mil suíços moram no Brasil
e 20mil brasileiros escolheramaSuíçapara viver.
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Math Day

Comosabemos,amigraçãosuíçaparaoBrasilnãoétãoconhecida
oucelebradacomoadeoutrospaíseseuropeus,mas,nesseaniversário
de200anos, temosumagrandechancederevisitar essasmemóriase
laços. Vamos descobrir que essas conexões estão por toda parte: na
arquitetura influenciada pelo suíço Le Corbusier ou mesmo no
carnaval, que tem como uma de suas figurasmais conhecidas Clóvis
Bornay, artista de origem suíça.Nossos países construíram relações
sólidas e profícuas e as colaborações mútuas vão muito além das
nossas primeiras impressões. Nós, na Suíça, estamos prontos
e entusiasmadospara escrever as próximaspáginasdessaHistória.

ANDREA SEMADENI

EMBAIXADOR

Escola Suíço-Brasileira Rio de Janeiro:

Originalidade e
talento caracterizam
a jornadaprofissional
de dois chefes de
cozinha da cidade de
Fribourg: Benoît
Weber e Léonard
Gamba.Apaixãopela
culináriafizeramcom

queelesparticipassemdoprogramatelevisivoMasterChefdocanalfran-
cês TF1, na edição de 2015. Após o termino do programa, eles ganharam
uma maior visibilidade nacional e internacional. A vocação da dupla
associadaaumsensodeempreendedorismo, foramelementosessências
paraaaberturadetrêsrestaurantesatéomomento.Agastronomia,então,
os levoupara a cidade fundadapelos seus povos em 1818,Nova Friburgo.
Lá, eles deramum curso de culinária que durou três dias e ajudaram a
aprimorar o cardápio do restaurante Chalet Heide, baseado em suas
vivências e criatividade.

Para termosumpontode vistamais amplo sobre o significadodessa
experiência, nadamelhor do que sabermos diretamente o que Benoit
eLéonardacharamdavisita.

Quais foram as suas impressões gerais do Brasil e seu povo?

Foiumaconstantedescoberta, umamudançade cenário eumsenti-
mento cheiodealegria.De fato, essepaís temmuito aoferecer, descobrir
eviverespecialmente.Alémdelugaresturísticosimperdíveis,adinâmica
esportiva dos cariocas e noites animadas são inesquecíveis. Nossos
poucosdiaspassaramincrivelmente rápido. Éumavibração intensaque
impulsiona o Brasil! Alémdisso, fomos recebidos de braços abertos por
amigos e brasileiros que conhecemos por acaso. Nós sentimos o prazer
deles em nos fazer descobrir o melhor que o Brasil tem a oferecer.
Adoraríamos termos tidomais tempo.

Emumpaís onde o papel da culinária é primordial emuito presente, o que
ela diz sobre a identidade de seu povo? Algum prato favorito?

A cozinha brasileira é múltipla e pudemos desfrutar apenas uma
pequena parte dela. Teríamos que voltar e viajar por todo o Brasil para
descobrir todosos segredos.

Ela parece como seu povo: generosa e saborosa. Entre os brasileiros
que faziam questão de compartilhar seus segredos, duas lembranças
nos vem àmente: primeiramente, a incomparável e saborosa picanha
com um aroma que se revela quando se começa a grelhar a gordura.
E também, a tradicional feijoada que saboreamos, coma certeza, de que
reflete a identidadedoseupovo.

Sabendo que Nova Friburgo foi fundada pelos suíços de Fribourg, vocês
identificaram uma conexão, uma relação entre as duas cidades?

Sentimos essa conexãodemaneira forte,mesmoque seja intangível.
O tamanho da cidade e a sensação de que as pessoas se conhecem foi
a primeira afinidade com que nos deparamos. Este sentimentomuito
humano nos lembra da nossa cidade, Fribourg. Tivemosmuita sorte de
sermos guiados por Elisabeth e Salvador [chefes de cozinha local] que
nosfizeramdescobrirumpoucomaisde suahistória.

A instabilidade política e econômica, que o Brasil atravessa, foram
constatados por vocês durante essa curta visita?

Nãopropriamentedito.Pelomenos,nãopornósdiretamente.Foimais
através do debate popular que essas questões políticas e econômicas
vieram à tona. Sentimos um aborrecimento e desânimo diante da
corrupção que está sacudindo omundo político e tambémpercebemos
quedesapareceuaesperançaqueexistianosúltimosanos.

GABRIEL QUEIROz IMHOFF

ESTAGIáRIO ACADêMICO

Rio de Janeiro: Swissando na Gastronomia

“Mathday” é
um jogo online
gratuito e diver-
tido, que envolve
maisde4milhões
de estudantes em
todo o mundo.
O jogo envolve

habilidades aritméticas e de numeração na plataforma LiveMathletics,
abertoatodasasescolasaoredordomundo.Osalunosjogamon-linecom
outrosdomesmonível.



Revista Suíça / Maio 2018

IIINotícias regionais Brasil

alunosdo9º ano sededicaramà linguagempublicitária e até apresen-
taram comerciais. Os alunos gostarammuito dessas atividades.

No Ensino Médio, os alunos pesquisaram personalidades dos
paísesde língua alemã (Suíça, Áustria eAlemanha) e as apresentaram
em cartazes para seus colegas durante uma pausa cultural dinâmica.
Através de uma eleição, foramescolhidos os cartazes e apresentações
mais populares.

Bastian, um pedagogo de teatro de São Paulo, realizou com a
3ª série doEnsinoMédio, umaoficinade teatro combasenas cenasde
"Der guteMensch von Sezuan”, de Brecht.

Nossos alunos participaram com muito entusiasmo. Foi uma
semana divertida e informativa para todos.

MARC SCHUMACHER

DIRETOR

SOLISWISS OFFERS SERVICES NEEDED FOR
LIVING, WORKING AND TRAVELING ABROAD.
ALL SERVICES ON OUR WEBSITE. WE ADVISE
YOU FREE OF CHARGE, INDEPENDENT AND
ON A NON-BINDING BASIS!

WWW.SOLISWISS.CH INFO@SOLISWISS.CH

COOPERATIVE OF SWISS ABROAD

É uma semana com cerca de 300 eventos em 25 cidades brasilei-
ras, organizada pelas embaixadas da Alemanha, Áustria, Suíça,
Bélgica e Luxemburgo. O objetivo desta iniciativa é aproximar a
cultura de língua alemã e a sua beleza aos alunos e promovê-la.

Para iniciar essa semana, os alunos do Ensino Fundamental 1 do
Colégio Suíço-BrasileirodeCuritiba cantaramamúsicado robôacom-
panhados pela banda do Colégio e com uma coreografia. No âmbito
do evento, aconteceram várias atividades e workshops, como a
confecção de pulseiras, umaoficina de culinária, jogos de linguagem,
um concurso de leitura e um rali de leitura nas aulas de Alemão do
Ensino Fundamental 1. Assim, os alunos receberam uma abordagem
lúdica da língua e uma visão da cultura.

NoEnsinoFundamental 2, os alunos trabalharamprincipalmente
comas formasda língua alemã, quemuitas vezesnão recebematenção
suficiente no dia a dia escolar regular, mas são muito divertidas.
Assim, os alunos do 6º ano criaram quebra-cabeças, os alunos do 7º
ano participaram de oficinas sobre os temas cinema, música
e sketches, os alunos do 8º ano apresentaram teatro e sketches, e os

Colégio Suíço-Brasileiro de Curitiba: Semana da Língua Alemã

Noúltimo dia 22 demarço de 2018, foi realizado como parte de um
doseventosmundiaisdaSISo“Mathday”,umeventoenvolvendoalunos
detodasasescolasSISnoBrasil,naSuíçaenaAlemanha.NoRiodeJaneiro,
5 alunos do 1º ao 9º ano foram selecionados de forma aleatória para
participardojogo.Foiumaexperiênciaúnicaparaosestudantesinteragi-
remcomalunosde todoos continentes envolvidosnessa atividade.

WALTR STOSS

DIRETOR EXECUTIVO

Belo Horizonte: Encontros mensais no “Stammtisch”

Nesta3ªediçãodaSemanadaLínguaAlemã, foiapresentadoemBelo
Horizonte, dia 08 de abril, no Cine Santa Tereza, o filme suíçoMulheres
Divinas.Faladonodialetosuíçoecomlegendasemportuguês,ofilmefoi
muitoelogiadopelopúblicopresente, tantobrasileiros comosuíços.

Emparceria comoConsulado daAlemanha emBeloHorizonte, ini-
ciamosencontrosmensais(primeiraquartadecadamês),noRestaurante
Hofbräuhaus. Único na América Latina, tem a cerveja e culinária típica.
Teremosumamesacativa,ofamoso“Stammtisch”.Assimrealizamosuma
integração entre as comunidades da língua alemã. Já ocorreram dois
encontros, emmarço e abril, que forammuito divertidos e animados.
Esperamos todosdaComunidadeSuíçanospróximosencontros.

ASTRID BOLLER

CÔNSUL HONORáRIA

mailto:INFO@SOLISWISS.CH
https://soliswiss.ch/en
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representações da Suíça no Brasil encontram-se nos sites:
www.eda.admin.ch/brasilia
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www.eda.admin.ch/saopaulo
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Escola Suíço-Brasileira de São Paulo: Semana de Oficinas do
Ensino Fundamental II

São Paulo:

Na foto à esquerda, o CEO da S-GE, Sr. Daniel Küng. Na segunda foto, da esquerda para a direita:
Sr. Philippe Praz (diretor do SBH Brazil), Sr. Alexandre Winetzki (Diretor de P&D da ABB Brasil),
Sr. Ricardo Vilaça (Diretor em Serviços e Digital Champion), Sr. LodovicoBrioschi (fundador e COO
da AMARO) e Flavio Pereira (fundador e CEO da Nuveo Technologies Ltda).

No dia 26 de fevereiro, o seminário “A Transformação Digital:
OportunidadesouAmeaça?”,promoveuodebatesobrenovosmodelosde
negócios e gestão. O evento foi realizado pelo Swiss Business Hub Brazil
e Swisscam,na residênciaoficial daSuíça emSãoPaulo.

“Transformaçãodigitalsignificaconhecerexatamenteasnecessidades
dosclientes,ouseja,os líderesesuasequipesdevempensarasestratégias
com foco nas expectativas dos consumidores e não apenas combase na
própria empresa. Tambémquer dizer olhar para os processos e aprimo-
rarosprodutos,sempreagregandovalor”,afirmouoCEOdaSwitzerland
GlobalEnterprise,DanielKüng.

O debate sobre a aplicação de inovações digitais foi conduzido pelo
diretor do Swiss Business Hub Brazil, Philippe Praz, e contou com apre-
sentaçõesdodiretordePesquisaeDesenvolvimentodoGrupoStefanini,
AlexandreWinetzki, do diretor de Serviços eDigital Champion da ABB
Brasil,RicardoVilaça,dofundadoreCOOdaAMARO,LodovicoBrioschi,
edo fundadoreCEOdaNuveoTechnologies Ltda, FlavioPereira.

No dia 27 de fevereiro, o Swiss Business Hub e a swissnexBrazil
organizaram um networking breakfast no Consulado Geral da Suíça
emSãoPaulo.ODiretordoSBHBrazil, Sr. PhilippePraz, eCônsulGeral
da Suíça emSãoPaulo, Sr.UrsBrönnimann tiveramoprazerde receber
o CEO da Switzerland Global Enterprise, Sr. Daniel Küng, e o Diretor
de Comunicações em Rede Global da S-GE, Sr. Thomas Först, além de
empresários brasileiros do setor FinTech. O evento produziu palestras
muito interessantes entre representantes da Suíça e diretores das
pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras que desenvolvem

Inovação digital nos negócios | Suíça e Brasil

FINTECHS: Parceria e negócios com a Suíça

tecnologia financeira de ponta.
As inovações e osmodelos de negócio de fintechs brasileiras foram

osprincipais temasdoevento.Napauta tambémconstaramomercado
global de criptomoedas e os sistemas de segurança blockchain. Além
docenárioglobaldasfintechseoapoiodadoaelasnaSuíça,DanielKüng
abordou as oportunidades de negócios e parcerias com empresas
brasileiras de outros setores.

PHILIPPE PRAz

DIRETOR SWISS BUSINESS HUB BRAzIL

A Semana de Oficinas do EF II é um momento especial para os
alunos desse nível de ensino. A proposta pedagógica, a partir de
projetos diversificados, garante a motivação dos alunos na última
semana de aula do 1º semestre. De forma integrada, ou seja, com
turmas formadasporalunosdo6ºao9ºano,osparticipantes são incen-
tivados a interagir com colegas de outras turmas, a fim de formar
novos pares. Alémdo aspecto social, há o desenvolvimento demúltip-
losconhecimentos,quepreparamos jovensparaenfrentardesafiosnão
apenas no contexto escolar. Os conceitos teóricos, desenvolvidos nas
disciplinasdagradecurricular, sãorevisitadosde formalúdicapormeio
de experiências práticas, que exigem diversas habilidades: manuais,
cognitivas e sociais. Assim, alunos e professores têm uma experiência
de aprendizagem significativa, tornando-se um período marcante
na rotina da Escola.

Em2017, foramdesenvolvidas as seguintes oficinas:

➤ Cinema brasileiro em debate
➤ Jogos de tabuleiro
➤ Show de talentos
➤ Sobrevivencialismo
➤Trabalhosmanuais
(construção de spiner)

➤ Taco
➤ Jogo nacional da Suíça – Jassen
➤ Pontes deMacarrão
➤ “Atelier des quiches et crepes”
➤ Pulseira da amizade
➤ Programação de games

ENIO MONDELA E FERNANDO MATHIAS

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II
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