
Filiada à FENACEF
N° 191-MARÇO/2006

Logomarca  escolhida
destaca a tradição e os

costumes  do povo gaúcho
A Comissão Organizadora do

XXVIII Simpósio Nacional de
Economiários Aposentados e Pensi-
onistas da Caixa, que acontecerá de
05 a 10 de novembro, em Gramado,
definiu, no dia 16 de março, a marca
que irá identificar o evento. Depois
de um processo de seleção, o traba-
lho escolhido, de autoria do publici-
tário Rafael Barcellos, caracteriza
um dos principais símbolos dos gaú-
chos, que é o chimarrão.

Conforme Rafael, a escolha da
cuia de chimarrão para confecção do
logotipo do simpósio se deu em cima
da idéia e da representação que a
roda de chimarrão tem para os gaú-
chos. “Para nós gaúchos, a roda de
chimarrão é um momento de confra-
ternização entre amigos. É nessa

hora que colocamos a con-
versa em dia e reunimos fa-
miliares e amigos”, salientou
o publicitário.

Rafael acrescentou ainda
que o chimarrão é um símbolo de
boas-vindas para os amigos e, é
dessa forma que queremos receber
os participantes do XXVIII
Simpósio.

As cores utilizadas no logotipo
são as mesmas da bandeira do Rio
Grande do Sul, representando o Es-
tado sede do Simpósio. A escolha
da Comissão Organizadora se deu
em função do trabalho ser o que
melhor representava a cultura e a
tradição gaúcha.
***Rafael Barcellos é formado em
Publicidade e Propaganda pela PUC
e atua há 10 anos como “designer”.
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Fellini será a agência de
 turismo do Simpósio

A Fellini Turismo foi escolhida
como a agência oficial do XXVIII
Simpósio Nacional de Economiários
Aposentados e Pensionistas da Cai-
xa, que acontecerá de 05 a 10 de no-
vembro, em Gramado-RS. A agên-
cia, que desde 1990 atua como ope-
radora e agência de eventos, será res-
ponsável por todas as questões
logísticas dos participantes do

simpósio, como  negociação com
hotéis, companhias aéreas, trasla-
dos, passeios,organização e opera-
ção dos sistemas de transporte no
evento, pequenas viagens assim
como o atendimento e o ofereci-
mento desses produtos através de
pacotes ou de serviços individua-
lizados aos participantes e interes-
sados..
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