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  Elisabeth Ackermann 
Regierungspräsidentin 
Rathaus, Marktplatz 9 
CH-4001 Basel 
 

Basel, 29. Januar 2018 
 

Willkommen in Basel  

Ex
mos.

 Senhores 

Tenho muito prazer em ouvir que nos últimos meses se mudaram para Basileia por terem optado pela 
nossa cidade como novo domicílio. Gostaria de os convidar para a Câmara Municipal a fim de 
cumprimentar os novos habitantes da cidade. 
 
Data   Terça-feira, 27° de fevereiro de 2018, das 19.00 horas às 21.00 horas em alemão 
  (com umas tradução em inglês, espanhol, português, francês, italiano) 
Local  Câmara Municipal (sala "Grossratssaal"), Marktplatz 9 
 
Na primeira parte "Bem-vindo a Basel", cumprimenta-vos, às 19.00 horas, em nome do governo, la 
conselheiro governamental Christoph Brutschin, na Câmara Municipal de Basel (entrada a partir das 
18.45 horas) e vários peritos do sector administrativo informarão sobre a concessão da autorização de 
residência, o Direito de trabalho, o sistema fiscal, o sistema do seguro social e o ensino. No final, o orador 
convidado Dr. Alexander Sarasin, conhecedor de Basilea e membro de “Fasnachts-Comité” relatará 
sobre costumes e a vida de Basileia. 
 
Na segunda parte "Welcome on Board", convido-os, a partir das 19.50 horas, para um passeio em 
navio, inclusive um aperitivo suíço, sobre o Reno (partida às 20.00 horas em ponto, paragem fluvial 
"Schifflände"). Durante o passeio em navio, cada um poderá obter, em vários standes, informações acerca 
das numerosas possibilidades de orientação e apoio, cultura e tempo livre e conhecer outros convidados e 
habitantes de Basileia. 
 
Pedimos que nos comunique a participação e um bilhete por motivos organizacionais (para mais 
informação, ver o cartão em anexo). 
 
Agradeço antecipadamente o seu interesse e a sua participação. 
 
Com os melhores cumprimentos 

 
Elisabeth Ackermann 
Presidente Governamental 
 
 

http://www.bpg.ch/Welcome-on-Board

