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Encarte do
T-Liga 348
1ª quinzena de
maio de 2013

músicos da categoria

DIVULGAÇÃO

No dia 24/5, a partir das
20h, acontece a 1ª Mostra de Música do Sintrajufe/RS. Com um caráter
de show de talentos dos
servidores, o evento integra as ações comemorativas dos 15 anos do sindicato, que estão sendo
completados neste ano.

ARQUIVO SINTRAJUFE/RS

Thiago D’Andrea será um dos

Rogério Armando irá mostrar

artistas presentes

sua música no evento

MPB, pop, rock nacional
e internacional, blues,
samba, entre outros ritmos, estão no roteiro
dos artistas da categoria que subirão ao palco do Salão Multicultural do Sintrajufe/RS.
Participe e venha prestigiar os colegas.

os artistaS da noite
Alexande Beck - TRF
Ângela Mari dos Santos - TRF
Carlos Eduardo Cardoso (Carlito) - TRF
Diogo da Luz - TRE
Edison Rodrigues - TRT
José Luis Borges - TRT
Mauro Amaral - TRF
Paulo Dagmar Silva - TRF
Ricardo Pegorini - TRF
Roberto Mor - TRT
Rogério Armando (Téio) - TRF
Tiago D’Andrea - TRT

Veja os resultados das regionais do
Circuito Integração
da Justiça Federal

Cultura:
2012 foi um ano cheio de
atividades promovidas pelo Sintrajufe/RS
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circuito int
Etapa Santana do Livramento

Etapa Pelotas

1º lugar - Etapa Passo Fundo

Com jogos em Porto Alegre e
Novo Hamburgo, terminou, no
dia 4/5, a fase classificatória
do Circuito Integração da Justiça Federal. As competições
iniciadas no dia 6/4, em Lajeado, prosseguiram no dia 13,
em Santa Maria e Santo Ângelo. As sedes de Pelotas, Passo Fundo e Sant’Ana do Livramento realizaram seus jogos
nos dias 20 e 27/4. Patrocinador do evento, o Sintrajufe/RS
esteve representado em todas
as cidades-sedes, prestigiando os participantes e entregando os relógios da Campanha de Pausas do sindicato.
Em Passo Fundo, as eliminatórias tiveram a participação de times de Carazinho e
Erechim, além dos anfitriões.
Cerca de cem pessoas participaram do evento. Em Sant’Ana
do Livramento, houve apenas
partidas recreativas. O mesmo
aconteceu em Pelotas. O diretor de base Nelberto Brum, um
dos organizadores do Circuito
na cidade, elogiou o apoio do
sindicato ao evento: “Normal-

mente, a gente só se reún
festa de fim de ano, com re
sos do sindicato”.

Na capital e em Novo H
burgo, os jogos acontec
dia 4/5. A colega Juliana
lart, de Porto Alegre, disse
“o sindicato deve cont
apoiando eventos como
até porque saúde é uma
principais bandeiras do
mento”. Para Marcelo S
da 2ª VF de Novo Hamb
“há tempos faltava uma a
dade como essa para tir
pessoal do sedentarismo
colega Dulce Balbinot C
diretora de base do Sint
fe/RS em Bento Gonçalv
representante do sindicat
comitê organizador do ev
no estado, disse que o Cir
é uma ótima maneira de
servidores e familiares: “F
o circuito regionalizado é
to mais legal”. A etapa fin
Circuito Integração, com
cana, provas de atletismo
jogos decisivos de futsal
leibol, vai acontecer de 7 a
em Canela e Gramado.
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1º lugar - Etapa Santo Ângelo

1º lugar - Etapa Porto Alegre

Veja a classificação de
todas as regionais:
FUTSAL:
Várzea Federal (1º lugar etapa Lajeado)
Judiarias (2º lugar etapa Lajeado)
Santa Maria (1º lugar etapa Santa Maria)
Cachoeira do Sul (2º lugar etapa Santa Maria)
Dynamo (1º lugar etapa Santo Ângelo)
Missioneiros (2º lugar etapa Santo Ângelo)
Lá da Fronteira (S. Livramento)
Teixeirinha Forever (1º lugar etapa Passo Fundo)
Gambazedo F. C. (2º lugar etapa Passo Fundo)
Alpha Dogs (1º lugar etapa Novo Hamburgo)
Voa Canoa Furada (2º lugar etapa Novo Hamburgo)
Habemus Time (1º lugar etapa Porto Alegre)
Real Envido (2º lugar etapa Porto Alegre)
Arrancatoguinha e S.E.R. Cabuloso (3º lugar etapa Porto Alegre)
VÔLEI:
Várzea Federal (1º lugar etapa Lajeado)
Absolut (2º lugar etapa Lajeado)
Cambarás (1º lugar etapa Santo Ângelo)
Missioneiros (2º lugar etapa Santo Ângelo)
Lá da Fronteira (S. Livramento)
Rolando o Porquinho (1º lugar etapa Passo Fundo)
ParaNóia Federal (1º lugar etapa Novo Hamburgo)
Na Capa da Gaita (1º lugar etapa Porto Alegre)

1º lugar - Etapa N. Hamburgo
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Sintrajufe/RS é cultura
Oficinas, concursos, homenagens, incentivos, projetos...
Para o Sintrajufe/RS, o ano de 2012 foi bastante movimentado também na área cultural.
Sexta Básica lota o Salão Multicultural
Com apresentação da cantora Karine da
Cunha, a primeira Sexta Básica de 2012 fez uma
bela homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Em seguida, integrando a programação da 5ª FestiPoa Literária, a Sexta Básica teve como estrela
a palavra. Com recorde de público, o Show do Escrete, com participação do cineasta Jorge Furtado,
arrebatou a multidão que lotou as dependências
do Salão Multicultural. Naquela ocasião, Furtado
elogiou a iniciativa da Sexta Básica: “Qualquer atividade que nos tire da frente do computador e nos
coloque frente a frente, ao vivo, com outras pessoas para vivenciar arte é revolucionária”. Em setembro, durante a Semana Farroupilha, a atriz Déborah
Finocchiaro emocionou o público com o espetáculo Histórias de um Canto do Mundo - Memórias de
Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E, no final de
cada semestre, foi a vez de os colegas darem seu
show, com apresentações de conclusão das oficinas de cultura.
Oficinas culturais: sucesso em todo o estado
Como nos demais anos, foi grande a procura pelas oficinas de cultura do Sintrajufe/RS em
2012. Em Porto Alegre, todas as vagas oferecidas
nos dois semestres foram preenchidas entre sindicalizados, dependentes e pessoas da comunidade.
No interior, várias cidades inscreveram-se e preencheram os requisitos para promover suas oficinas.

Espetáculo com Antônio Falcão e Jorge Furtado

Concursos Literário e Fotográfico e Troféu Palavra Viva
A cada ano, os concursos Fotográfico e Literário Mario Quintana firmam-se no calendário
cultural do RS, atraindo, inclusive, participantes de
outros estados. Em 2012, durante a cerimônia de
premiação da 8ª edição dos concursos, no Centro
Cultural Erico Verissimo, o homenageado com o 7º
Troféu Palavra Viva foi o escritor e poeta Dilan Camargo.
Dia da Criança
No dia 20 de outubro, o sindicato abriu as
portas do Salão Multicultural para comemorar o
Dia da Criança, apresentando o espetáculo musical Cantigas Contadas, com Karine da Cunha e
Leila Pereira.
Encerrando o ano
No dia 28/11, o Sintrajufe/RS comemorou
seus 14 anos, com um show do compositor e intérprete Richard Serraria também em alusão ao
Vinte de Novembro, Dia da Consciência Negra.
Naquela noite, foram oficialmente inaugurados os
alojamentos da Ecossede. Em 2012, a festa anual do Sintrajufe/RS ocorreu dia 30/11. Ao som da
Banda Lokomotion, com hits dos anos 70, 80 e 90,
a categoria rachou o assoalho da AABB, na zona
sul da capital.

Público prestigia atividades culturais do sindicato.

