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NOTA DE IMPRENSA 
 

Leilão Virtual com 1200 itens une instituições a fim de ampliarem o 
acesso à Cultura 

 
 Colagens de Tide Hellmeister, que ilustram o livro A Nova Cozinha Paulista do 
gourmet Sílvio Lancelotti e um grande painel cerâmico de Bramante Buffoni, que 

executou vários trabalhos similares em prédios do centro da capital paulistana, são 
destaques. 

 
 Telas, gravuras, esculturas, tapeçarias e objetos doados pelo Santander para 
Apabex são oriundos do processo de fusão e depuração da Coleção Santander 

Brasil. 
  

São Paulo, 6 de agosto de 2014 – De 25 a 28 de agosto, a Apabex, instituição de assistência 
à pessoa com deficiência, em parceria com a Fibra Galeria, realiza um leilão virtual para 
arrecadar fundos para instituição. As peças a serem leiloadas foram doadas pelo Santander e 
os lances serão feitos pelo site www.fibragaleria.com. As obras estarão expostas fisicamente na 
Fibra Galeria (Rua Tupi, 792 B – Pacaembu - SP) com visitação aberta ao público, a partir de 
11/8. O lance mínimo será de R$ 50,00. 
 A Apabex é uma instituição social fundada em agosto de 1985, que tem por finalidade 
proporcionar assistência direta e especializada a pessoa com deficiência, com apoio e 
orientação para toda família. Concentra seu principal objetivo na promoção humana e norteia 
suas práticas pelo respeito e pela inclusão social e laborativa de seus assistidos. 
 Para Ariovaldo Cavarzan, Diretor Presidente da Apabex, a doação destas obras e a 
realização do leilão, além das receitas auferidas serem destinadas para manutenção dos 
programas da Apabex, vem consolidar parcerias, divulgar a instituição e promover o acesso do 
público a tão importante acervo cultural. 
 No recorte de obras e artistas que integram o Leilão Virtual estão as colagens de Tide 
Hellmeister e o painel cerâmico de Bramante Buffoni Bramante Buffoni, além de trabalhos de 
Gregory Fink, Nelson Godoy, Margarita Farré e Adelio Sarro. 
 
Doação Santander e lançamento Leilão Virtual Apabex 
Data: 21/08/2014 (quinta-feira) 
Horário: 10h às 11h 
Local: Fibra Galeria (Rua Tupi, 792 B – Pacaembu - SP) estacionamento com vallet 
10h às 10h30 – welcome coffee 
10h35 - Ariovaldo Cavarzan | representante Apabex 
10h45 – fala Elly de Vries | Gerente de Marketing Cultural do Santander 
10h50 – representante da Fibra Galeria dará explicação sobre o formato do leilão virtual 

  

Leilão Virtual | 25 a 28 de agosto de 2014 
Endereço www.fibragaleria.com 

 

http://www.fibragaleria.com/
http://www.fibragaleria.com/
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Santander – Relações com a Imprensa 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 
 
Mariele Salgado Duran | Relações com a Imprensa Santander 
51 3028.3231 / 9189.8847 
assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 
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