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em sido uma prioridade da APEL lutar pela melhoria das condições de acesso dos 
aposentados a um plano de saúde, especialmente para aqueles colegas que hoje não 
têm como pagar por um plano. Nesse sentido, a APEL tem atuado em duas frentes T

simultaneamente: de um lado, participando como membro do grupo de trabalho conduzido 
pela Eletrobras com o objetivo de viabilizar um plano que atenda a todo o universo de 
aposentados do grupo Eletrobras (Plano A).Hoje, dos 24.300 aposentados do grupo, 8.700 
não têm nenhum plano de saúde. Na Eletros, cerca de 30% dos nossos colegas não estão no 
Eletros Saúde; de outro lado, tentando destinar recursos da Fundação FABES para 
aumentar o benefício hoje distribuído por aquela fundação (Plano B).

PLANO A
É decerto a solução ideal. Continuam em andamento os estudos liderados pelo Chefe de 
Gabinete da Presidência da ELETROBRAS, Mauro Massa. Após a reunião realizada em 
Florianópolis nos dias 1º e 2 de setembro, foi emitida , pela Assessoria de Comunicação da 
Eletrobras, a seguinte nota:

“Apoio Médico aos Aposentados e Pensionistas
Grupo de Trabalho passa a contar com representante das associações de aposentados
O Grupo de Trabalho Apoio Médico aos Aposentados e Pensionistas (Amap), que estuda a 
extensão dos benefícios de saúde aos empregados inativos do Sistema Eletrobras, conta 
agora com um representante das associações de aposentados. Marcio Cavour, presidente 
da Associação de Aposentados Participantes da Eletros (Apel), foi apresentado ao grupo 
nas reuniões realizadas nos dias 1º e 2 de setembro, em Florianópolis. Também esteve 
presente José Luiz Britto, da Aposchesf, que será o suplente.
Ao integrar as associações de aposentados, o GT espera intensificar a comunicação com 
os empregados inativos do Sistema, mantendo-os informados sobre o andamento dos 
trabalhos. Atualmente, está em estudo a criação de uma entidade jurídica que será 
responsável pela administração dos recursos financeiros destinados ao custeio da 
assistência à saúde dos inativos. 
Em paralelo, o coordenador do GT, Mauro Massa, tem se reunido com aposentados do 
Sistema Eletrobras para esclarecer suas dúvidas a respeito do projeto. No dia 3 de 
setembro, 240 membros da Associação de Aposentados da Eletrosul (Aape) assistiram à 
apresentação, realizada em Florianópolis, durante o I Seminário de Aposentados e 
Pensionistas da Aape.”

PLANO B
O que chamamos de Plano B, para a hipótese de alguma falha ou retardamento do Plano A, é 
a idéia de que a Fundação FABES aumente a contribuição que dá hoje para o pagamento da 
mensalidade do Eletros Saúde. Em carta enviada em 12 de julho ao Presidente da FABES, 
que é também o Presidente da Eletros, a APEL mostrou que hoje a FABES usa uma parcela 
muito pequena da massa de recursos de que dispõe (cerca de R$ 40 milhões) em favor das 
pessoas que contribuíram para a formação desses mesmos recursos. Ela tem bastante 
espaço para aumentar o seu apoio aos que necessitam de um plano de saúde sem se 
descapitalizar. Em resposta à sua correspondência, a APEL recebeu do Presidente da 
FABES a seguinte carta: (veja  na  Pág. 06)

ELETROS SAÚDE
Ainda com relação às questões de saúde, a APEL enviou, em 27 de agosto, carta a propósito 
de uma palestra feita pelo Diretor Financeiro da Eletros, em que era alardeada a 
recuperação financeira do Eletros Saúde, o que é uma boa notícia. Mas o que 
verdadeiramente importa, com relação ao Eletros Saúde, é que ele aperfeiçoe 
continuamente a qualidade dos seus serviços. É isso o que a APEL pretende e espera com o 
envio de carta, cuja íntegra segue na Pág. 03.



o nº 123 deste “APEL Notícias” (julho/agosto 2010) 
publicamos com destaque reportagem sobre a certificação Nprofissional dos técnicos e dirigentes dos Fundos de Pensão, 

exigência oriunda da Res. 3792 do Conselho Monetário Nacional . A 
partir de então, o antigo Instituto Cultural de Seguridade Social –ICSS 
foi transformado no Instituto de Certificação da Seguridade Social 
(ICSS), uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, cuja 
finalidade precípua é conceder o certificado de habilitação aos 
profissionais e dirigentes das áreas financeira e administrativa, 
inclusive aos conselheiros.Para apoiá-lo nessa missão, o ICSS 
contratou a Fundação Getulio Vargas-FGV .

 Essa diretriz visa à educação e à capacitação continuada dos técnicos e 
gestores dos fundos de pensão. Ela já foi adotada por órgãos do sistema 
financeiro do país, como o Banco Central, a Comissão de Valores 
Mobiliários-CVM e a Superintendência de Seguros Privados. Para sua 
implantação é prescrito, através da Resolução nº 3792, que “sejam 
certificados por entidade de reconhecido mérito pelo mercado 
financeiro nacional os profissionais, dirigentes e conselheiros dos 
fundos de pensão, participantes do processo decisório dos 
investimentos”. O mesmo documento definiu a nova regulamentação 
para o setor da previdência privada, com ampliação dos parâmetros 
para os diferenciados tipos de aplicação financeira, com a extensão do 
leque dessas aplicações a produtos recém-criados pelo mercado, 
proporcionando assim  maior liberdade de ação aos administradores e 
também lhes atribuindo novas responsabilidades. 

Diversos são os argumentos em favor de uma administração certificada 
nos fundos de pensão: a evolução e diversificação do mercado de 
capitais; o crescimento rápido e dinâmico da seguridade social; o 
volume de seus patrimônios aplicado no mercado financeiro, que já 
atinge os R$500 bilhões. Há ainda a necessidade de se adotarem 
métodos e processos com padrões compatíveis com os vigentes no 
mercado globalizado e a demanda das empresas patrocinadoras e dos 
participantes por informações mais precisas e sofisticadas. Todos eles 
de validade indubitável.

A recente crise financeira mundial alertou o mercado, as autoridades e 
os fundos de pensão para as ameaças que ainda podem advir. No âmbito 
do nosso mercado dos investimentos institucionais, o conceito de que o 
Capital havia superado suas crises periódicas já foi posto de lado. As 
publicações especializadas repetem o refrão segundo o qual a crise é um 
dado inerente à economia de livre mercado e, como tal, deve ser 
encarada e administrada. Daí, os agentes desse mercado concluírem 
pela necessidade de normas que possibilitem aos membros da estrutura 
organizacional denominada fundo de pensão os padrões de aptidão que 
lhes assegurem um alto nível de integridade, competência, experiência 
e profissionalismo na administração.

Por tudo que foi dito, urge admitir-se que outorgar as funções de gerir 
um fundo de pensão a improvisados dirigentes (embora muitos deles 
dedicados, com talento e formação de nível superior) é uma forma de 
organização em vias de extinguir-se. Chegou o tempo dos profissionais 
da área de investimentos, dos administradores e dos membros de 
Conselhos serem progressivamente mais capacitados. A certificação é , 
assim, um passo a mais nessa direção.

a s c i d o  e m  
C a m p o  NT e n e n t e ,  

Munic íp io  de  Rio  
Negro ,  p róx imo a  
Curitiba, Estado do 
Paraná, Mauro Moreira 
veio aos 16 anos para o 
Rio de Janeiro. Após ser 
aprovado em concurso, 
ingressou na Escola 
Militar de Realengo, 
onde prosseguiu seus 
estudos, que seriam 

concluídos no IME. Formado em Engenharia, com 
passagem em construção de estradas e curso de 
radar e microondas nos EUA, Mauro Moreira ainda 
tornou-se professor do IME, seguindo tradição 
familiar.
 
Em 1964, a convite de Otávio Marcondes Ferraz, o 
Mauro Moreira ingressou na ELETROBRAS, até 
que em 1974 foi eleito Diretor de Integração 
Regional (Diretoria que em 1979 tomaria o nome de 
Diretoria de Coordenação) cargo que desempenhou 
até 1985, quando passou a Assistente de Diretor até 
1991, ano em que se aposentou.

Nesses  mais  de  25 anos  dedicados  à  
ELETROBRAS, Mauro Moreira orgulha-se de ter 
promovido a integração entre as diversas empresas 
de eletricidade que atuavam no país, bem como com 
os países vizinhos, Bolívia, Uruguai e 
principalmente o Paraguai. Com este último, Mauro 
Moreira manteve os primeiros contatos que 
evoluiriam para a assinatura do Tratado de Itaipu, 
precursor da construção  da usina de Itaipu.

À frente da Diretoria, Mauro Moreira ainda 
participou dos primeiros estudos para a 
implantação da primeira central nuclear, da criação 
do CEPEL e dos incentivos às indústrias para 
nacionalização dos equipamentos.

E por onde anda o Mauro Moreira?
A APEL foi ouvi-lo.

O Mauro Moreira, aos 90 anos a serem completados 
este ano, casado há 55 anos e com 3 filhas e 6 netos, 
continua até hoje, desde a sua aposentadoria, 
cercado de artigos e publicações sobre o setor  
elétrico.

Outras atividades incluem sua participação no 
Conselho Consultivo da ELETROBRAS e em 
entidades como a FIRJAN e a Câmara de Comércio 
do Rio de Janeiro, entre outras. 



APEL-034/2010 pagar a mensalidade do Plano de Saúde.  Não custa lembrar 
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2010. que aqueles assistidos contribuíram para a  formação dos 

Ilmo. Sr. recursos hoje sob gestão da Fundação FABES e, portanto,  têm 
MARCO AURÉLIO ORREGO DA COSTA E SILVA todo o direito de exigir uma contrapartida de serviços.
M.D. Presidente De outra parte, é necessário insistir, ao lado do reconhecimento 
Fundação Eletrobras de Seguridade Social- ELETROS da melhoria dos serviços do ELETROS-SAÚDE, que há ainda 
Rio de Janeiro, RJ um longo caminho a percorrer.

Temos em mãos a avaliação feita anualmente pela Agência 
Senhor Presidente: Nacional da Saúde Suplementar- ANS, que mostra, em  
A APEL deseja parabenizar a Administração da ELETROS relação ao exercício de 2009, numa escala de 1 a 5, sendo 1  a 
pela melhoria da situação financeira do ELETROS-SAÚDE, melhor avaliação, que o Eletros Saúde encontra-se no nível 4, 
demonstrada na apresentação feita no último dia 24, no evento isto é no penúltimo nível.
sobre  “Educação Financeira e Previdenciária”. No referido ranking da ANS, observa-se que, enquanto o 
No entanto, é preciso lembrar que, ao lado dos progressos serviço médico prestado pela ELETROBRAS para os 
alcançados, há ainda muito a realizar.  Em primeiro lugar ,deve  empregados ativos está no Nível 2, os serviços do Eletros 
ser objetivo permanente da ELETROS, em articulação com a Saúde para os assistidos encontram-se no Nível 4, o que 
Fundação FABES, viabilizar a extensão do plano àqueles representa uma distorção que urge corrigir.
colegas assistidos que não podem pagar suas mensalidades por Sugerimos que a administração da ELETROS estabeleça, 
falta de condições financeiras.  Para atingimento desse como uma das metas anuais de empresa, a melhoria de um 
objetivo, fazemos referência à nossa carta APEL-017/2010, daqueles níveis  a cada ano, de modo a alcançar, num prazo de 
enviada ao Presidente da FABES em 12/07/2010, para a qual três anos, o primeiro nível na escala de pontuação da ANS.
ainda não obtivemos resposta.
Naquela carta, a APEL sugere o uso dos recursos da Fundação Atenciosamente,
FABES, hoje parcialmente ociosos, na ampliação do subsídio MARCIO  CAVOUR
concedido aos assistidos de baixa renda que não conseguem Presidente

1 - Empenhar-se em ações que visem a manter o contínuo 4 - Empenhar-se em evitar que a Eletros sofra qualquer 
equilíbrio atuarial dos planos administrados pela Eletros, em tipo de influência de natureza político-partidária na 
particular o plano BD, que atualmente encontra-se em condução de seus negócios.
situação deficitária.

5 - Empenhar-se em aprofundar e aperfeiçoar programas 
2 - Manter atualizado e continuamente aperfeiçoado o conjunto de natureza social com utilização de recursos da 

de normas e procedimentos que regulam o processo decisório Fundação FABES.
dos investimentos da Fundação, que enfatizam a participação 
coletiva nas decisões. 6 - Empenhar-se em buscar a contínua modernização da 

gestão da Fundação, no sentido de colocá-la no nível 
3 - Participar do esforço em aperfeiçoar continuamente a dos melhores padrões de mercado (indicadores).

qualidade dos serviços prestados pela Fundação aos seus 
participantes. Para tanto, devem ser adotadas práticas que 7 - Empenhar-se em fazer com que o Eletros Saúde 
contemplem: melhore substancialmente sua avaliação por parte da 

- a contínua preocupação com o aperfeiçoamento do clima ANS. Colocar este objetivo como uma das metas 
organizacional anuais da Fundação em geral e do Eletros Saúde em 

- o desenvolvimento funcional dos empregados; particular.
- a preocupação com o nível de satisfação dos empregados com 

as condições de trabalho; 8 - Participar, em colaboração com o Conselho 
- a adoção de remunerações compatíveis com o mercado de Deliberativo, as patrocinadoras e os participantes, da 

trabalho; montagem de cenários para a evolução da Fundação, 
- a busca de integração e unidade das equipes; em especial quanto ao seu planejamento estratégico 
- o aperfeiçoamento da comunicação em todos os níveis. empresarial.



m 25 de agosto último, realizou-se no auditório  do aos princípios constitucionais da previdência complementar, 
BNDES o 1º Fórum de Participantes dos Fundos de em especial aqueles que são as bases do sistema: o equilíbrio 
Pensão – Rio 2010, promovido pela UNIDAS-União atuarial  que garanta o benefício contratado. Salientaram, E

das Associações de Participantes e Aposentados das Entidades ainda, que os detentores do patrimônio dos fundos de pensão 
Fechadas de Previdência Privada, APA/FAPES-Associação de são seus participantes e não as empresas patrocinadoras e 
Participantes e Aposentados do BNDES e ASASTEL- mantenedoras.
Associação dos  Par t ic ipantes  e  Ass is t idos  da  
TELOS/EMBRATEL. No 2º Painel “Criação da Justiça Especializada em Direito 

Previdenciário” o desembargador Sergio D'Andrea Ferreira 
O evento teve  como  principal enfoque   analisar proposições defendeu a criação de uma estrutura jurisdicional federal 
de anteprojeto de lei ao Congresso Nacional com vistas a especializada em direito previdenciário (regimes geral, 
adequar os normativos institucionais às Práticas de próprio e complementar)  em três instâncias (Varas, Tribunais 
Governança Corporativa na Autogestão dos Fundos de Regionais e Superior Tribunal).
Pensão, tendo como finalidades específicas (a) criar uma 
justiça especializada em direito previdenciário; (b) adequar as No 3º Painel “Práticas de Governança Corporativa na 
leis complementares 109 e 108/2001 às Práticas de Autogestão dos Fundos de Pensão” apresentou-se, dentre 
Governança Corporativa na Autogestão dos Fundos de Pensão outras, proposta no sentido de que o estatuto das EFPCs 
e (c) analisar as origens/destinações dos recursos patrimoniais garanta aos seus mantenedores (patrocinadores e 
dos planos de benefícios geridos pelas EFPCs. participantes/assistidos) representação na composição de seus 

órgãos de gestão proporcional às suas responsabilidades 
No 1º Painel “Destinações do Patrimônio dos Planos de contributivas, assegurado aos últimos no mínimo um terço das 
Benefícios geridos pelas EFPCs” os consultores  Leonel José vagas. 
Carvalho de Castro e Ticiana Valdetaro Bianchi  deram ênfase 

stão crescendo os golpes envolvendo planos de máquina, ou um cheque roubado, o que faz o valor aparecer na 
previdência antigos e montepios como Capemi, conta do cliente até ser feita a compensação.
Mongeral, CaixaGeral, PreviOuro e outros. Pessoas E

que entraram na Justiça questionando planos há muitos anos Quando a pessoa vai ao banco e vê o valor bloqueado, passa a 
estão recebendo intimações falsas, informando que ganharam acreditar no golpista e deposita o dinheiro na conta que ele 
a causa, mas que precisam pagar as "custas" do processo para indica -aberta em nome de laranjas ou com nome falso. 
receber. Quando a vítima liga para confirmar o depósito, o golpista ou 

seu comparsa corre e saca o dinheiro.
Os golpistas chegam a usar o nome verdadeiro dos juízes das 
varas de falências para dar credibilidade ao documento, diz o Em alguns casos, quando a vítima liga para confirmar que 
promotor Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, da depositou o dinheiro, os golpistas voltam à carga e dizem que 
Justiça de Falências de São Paulo. Só neste ano, 16 pessoas acharam outro processo e que a pessoa pode depositar mais. 
procuraram o setor de Falências com cartas desse tipo. Já a "Uma senhora foi quatro vezes ao banco depositar um total de 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência R$ 20 mil, pois achava que receberia R$ 200 mil", diz Santos.
Complementar (Abrapp) chega a receber seis ligações por dia 
de pessoas que receberam cartas desse tipo. As vítimas dos golpes são em geral os idosos e incluem 

pessoas instruídas, como advogados ou médicos. Há até o caso 
O estelionatário obtém os dados das pessoas nos processos e de um advogado que marcou de entregar o dinheiro ao golpista 
envia a carta com a notificação falsa dizendo que a vítima tem na porta do fórum e resolveu subir para ver o processo e acabou 
R$ 30 mil, R$ 40 mil e até R$ 50 mil a receber e especifica descobrindo o golpe.
vários custos que, somados, vão de R$ 1 mil a R$ 3 mil. Na 
carta, há um telefone de contato no qual o golpista atende 
dizendo ser do fórum. O número de pessoas ligando para a Abrapp para falar do golpe 

preocupa a instituição, diz o assessor Creston Portilho. 
Ele explica que é preciso depositar as "custas" do processo "Temos casos em todo o Brasil", diz. (Valor)
para o dinheiro ser liberado e pede o número da conta da 
vítima. O golpista vai ao banco e simula um depósito no Fonte: www.valoronline.com.br 
terminal eletrônico, colocando um envelope vazio na Por: Angelo Pavini, de São Paulo - 02/09/2010



para ser capaz de enfrentar situações difíceis e, assim, ais sentimentos podem ser uma 
obter resultados satisfatórios e adequados com condição psicológica temporária, T assertividade.relacionada ao momento que a 

pessoa está vivendo. Quando passa a ser 
DICAS:uma característica permanente da própria 
- Procure dar um espaço para si. Avalie os seus pontos personalidade pode ser considerada como um traço da 
fortes e positivos.autoestima (positiva ou negativa).Para sair desse dilema, 

- Dê um sentido a sua vida. Saia do isolamento. primeiramente é preciso ajudar a si, usando as emoções 
Procure participar de atividades esportivas, positivas, como amor, generosidade, entusiasmo, desejo, 
recreativa s ou voluntárias. Olhe o mundo de forma confiança e fé. O segundo passo é sentir o direito de ser feliz, 
positiva, sempre tem alguém que precisa de você.com atenção para si, avaliando o mundo ao seu redor e 

- Projete uma visão de futuro, tornando-se confiante conhecendo o seu eu emocional, as próprias emoções. É 
no amanhã, assumindo as coisas boas . delicado e até sutil perceber aquilo que sentimos, 

- Tente outra vez quando realizar uma atividade, tarefa necessitamos e queremos, e o que nos faz bem, sem interferir 
ou trabalho insatisfatório. É importante tal iniciativa. no outro. Para tal, é necessário conhecer os próprios pontos 
Muitas vezes através do erro chega-se ao acerto.fortes, para amenizar os momentos angustiantes ou de crise. 

- Comente com pessoas de sua confiança as suas Faz-se necessária uma reflexão, em prol de si mesmo, para 
realizações positivas. Afaste de si as queixas ou que se obtenha soluções satisfatórias, uma vez que a nossa 
reclamações.personalidade tende a se estruturar ou se adaptar, de acordo 

- Procure rever as suas prioridades. Caso haja com as experiências vividas,tanto positivas como negativas.
necessidade de mudança de atitude, não deixe para 
amanhã o que pode fazer hoje. Realize!PONTOS FORTES:

- Incentive as pessoas ao seu redor, filhos, netos, - Autoimagem: Perceber e gostar de si. Interpretar a sua 
cônjuge, empregados, a realizações de metas realidade de forma otimista.
adequadas à idade de cada um. O incentivo é - Autoaceitação: Obter o sentido do eu. Aceitar aquilo que 
demonstração de afeto, cuidado e carinho. Faz bem não pode mudar, como exemplo uma deficiência ou 
ao ser humano.incapacidade permanente. Tentar mudar aquilo que 

- Volte-se para o seu EU. Canalize a FORÇA VITAL, incomoda, em relação a si mesmo, podendo ser 
fonte de energia superior – DEUS . Busque essa aparência, imagem, atitudes, comportamento Não se 
força que está dentro de si e descubra o AMOR, a exigir em demasia, pensando na perfeição.
SABEDORIA, o EQUILÍBRIO, e a PAZ.Na busca - Autovalorização: Dar valor e importância a si, 
dessa força você identificará a sua função na desenvolver o seu valor pessoal.
caminhada da vida...- Autoconfiança: Confiar em si e na sua capacidade. 

Suportar as dificuldades e procurar superá-las.
Já dizia GANDHI: “A FORÇA  NÃO PROVÉM DE UMA - Autorrespeito: Respeitar-se como pessoa e ter o direito de 
CAPACIDADE FÍSICA E SIM DE UMA VONTADE ser feliz.
INDOMÁVEL”.

- Autoperdão: Entender que você faz o melhor para si. 
Libertar-se da tendência à autocondenação, ao 
sentimento de culpa, aos julgamentos negativos sobre si. 
Não se culpar excessivamente e procurar entender os 
seus esforços.

O autoconceito constitui a forma consciente e inconsciente 
de autopercepção, os nossos pontos fortes e fracos, que nos 
torna positivos ou negativos frente à vida. O autoconceito 
pode ser o avaliador da nossa autoestima. É a linha divisória 
da nossa competência social de saber lidar com as pessoas, 

VOCÊ PODE!



Espaço ampliado, paredes enfeitadas, ambiente 
amigável, som contagiante e, é claro, a já conhecida 
alegria!
E foi assim, neste tom, que a festa se fez e, como de 
costume, a câmera clicou os belos sorrisos.
Conversa agradável, novos adeptos e pés riscando o 
chão nos rodopios embalados pelo som. O sorteio não 
poderia faltar e é realizado em clima de euforia. 
A saideira nunca traz tristeza... não! As festas 
continuam, os associados se entusiasmam a cada 
comemoração  e “a casa” fica num tom coral, 
traduzindo energia.
Agora é um até a próxima com os sorrisos bailando nos 
rostos dos amigos.

É a Apel na fita... mais uma vez!



Cleonice Lygia de Medeiros Souza (02/09/1934 a 01/07/2010)
Cassio de Paula Figueira Freitas (17/01/1923 a 05/08/2010)
Wilma de Oliveira Benevides (11/03/1937 a 15/08/2010)

Damos as boas vindas aos novos associados, abaixo relacionados, e aproveitamos para convidar você, não associado, a 
vir se unir a nós, para o fortalecimento de nossas ações visando à defesa da nossa ELETROS, nosso Patrimônio.

- Erucina Martins
- Amilton Barbosa de Siqueira - Miriam Rolim dos Santos da Silva

- Jorge Luís Jordão
- Eva Maria de Barros Goncalves - Silva Maria Vidal dos Santos Borges

- Maria de Lourdes Xavier de Araujo

Plantão Assistencial (21) 9464-7255
Emergência Médica (21) 3461-8866

EletrosEletros-Saúde (21) 2138-6000 Empréstimo Financeiro (21) 2179-4900
Geral (21) 2179-4700Clube ELETROBRÁS (21) 2514-5356 Seguros (21) 2179-4775
Folha de Pagamento (21) 2179-4780 (21) 2179-4736FABES (21) 2179-4949

almoço. Quem falou em frio? A tarde alas prontas? Então... 
chega agradável e que boa hora para tomem assento! Vamos M fazer as comprinhas... À noite a dar a partida! É mais um 
turma toda é animada pelo som que passeio que promete. A paradinha 
vai do bolero ao axé. E tem show! Pés em Penedo não pode faltar.  Uma 
doloridos não existem. Mas... como voltinha pelos arredores, após o 
não se pode dançar a noite inteira... almoço... e vamos nós!
hora de sonhar com o dia seguinte. E 
vem a manhã gostosa, boa mesmo Imponente, o Hotel Sul América surge para acolher 
para quem quer andar de trenzinho seus hóspedes. Acomodações feitas, um jantarzinho 
“musical” e conhecer ou rever leve e é hora de rumar para o delicioso coquetel 
Soledade. A tarde é reservada para o dançante de boas vindas. Mas o tempo está passando 
Parque de Águas de Caxambu. Na mais rápido que de costume. Já é hora de recolher? 
volta, a galera, que não sossega, já se Mas ninguém está cansado!!! Bom, já que a ordem é 
prepara para a festa “agostina”, que descansar, que seja um refazimento total para uma 
traz um forró agitado. E lá se vai a nova manhã no Parque das Águas. E surgem as 
noite.sugestões... Esta aqui é boa para dores... mas esta 

outra é ótima para... para tanta coisa!!! E os flashes 
O domingo é perfeito para as não descansam não. Captam os melhores momentos. 
brincadeiras do amigo oculto. E não é que o tempo continua a correr? Vamos, 
Muuuito divertido! vamos, minha gente, que é hora de saborear nosso 

Uma passeadinha, um 
gostoso almoço e... é 
necessário voltar, todos 
guiados pelas mãos 
seguras do motorista 
atento e precavido, após 
a prece feita com fervor 
pe lo  nosso  sempre  
amável Guia. 

Agradou geral! Cesta de 
3 pontos para a Apel!!! 
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