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AGEA Biênio 2005 a 2007
Presidente          Diretor Financeiro
Antonio Carlos Mariani Mansur           Newton Pardelhas de Barcellos
1º Vice-presidente          Diretor Administrativo
Antoci Neto de Almeida            Milton José da Silva
2º Vice-presidente          Diretor de Relações Associativas
Sergio Atair dos Santos           Raymundo Pinheiro da Silva (in memorian)

Diretor Cultural -
 Alcio Cancello Faria
Pres. do Cons. Deliberativo: Alcio Cancello Faria
Pres. do Cons. Fiscal: Renato dos Santos Dias
Diretores Representantes do Interior: Caxias do Sul: Jorge Pacheco;
Passo Fundo: Nelso Dalbosco/Camilo Puhl; Santa Maria:  Milton
Machado; Pelotas: Mário Nunes da Silva/Mário Luiz L.S. Silva; Bento
Gonçalves: Vital João Tres; Tramandaí: João Vicente Lourenz Duarte;
Rosário: Aníbal Alves Girard; Santo Ângelo:Renato José Konzen;
Lajeado: Silvano José Reiter; Novo Hamburgo:Astor Albino Einsfeldd.

Diretora de Integração:
Dora Lúcia Neuberger

Reajuste das
mensalidades

As mensalidades da AGEA passa-

rão para R$ 17,00 a partir do mês

de janeiro de 2007. O reajuste foi

aprovado pelo Conselho

Deliberativo e Fiscal da entidade.

Cooperforte possui
convênios educacionais
Os associados da Cooperforte po-

dem usufruir dos descontos ofere-

cidos a partir de convênios com ins-

tituições de ensino. Os percentuais

variam de 10% a 15% de desconto

nas seguintes instituições: Escola Su-

perior de Educação e Marketing -

ESPM (10%), Fundação Getúlio

Vargas/RS (10%), Universidade

Luterana do Brasil -ULBRA (10%),

Faculdade São Judas Tadeu (10%

a 15%), Colégio Província de São

Pedro (20% a 25%). Podem ser só-

cios da Cooperforte, funcionários da

Caixa aposentados e ativos, cônju-

ges, filhos, pais e representates le-

gais, bastando integralizar parcela

única de R$ 50,00.

Reunião das quintas-feiras
A diretoria da  AGEA comunica aos

associados que durante o período

de férias, as reuniões das quintas-

feiras serão suspensas. As reuniões

retornarão no mês de março. Entre-

tanto, a diretoria continuará a dis-

posição dos associados durante

todo o período de férias.

CAIXCAIXCAIXCAIXCAIXA  busca aproximaçãoA  busca aproximaçãoA  busca aproximaçãoA  busca aproximaçãoA  busca aproximação
com aposentadoscom aposentadoscom aposentadoscom aposentadoscom aposentados

A Superintendente Nacional de
Gestão de Pessoas da Caixa, Sueli
Aparecida Mascarenhas, em entrevista
ao Informativo da AGEA, falou da im-
portância dos aposentados para a em-
presa. Ela destacou ainda o ganho da
integração entre ativos e aposentados,
uma vez que a história, as experiências
e vivência de Caixa dos aposentados
pode ser fundamental para transmissão
de informações, formação de opinião,
implantação de projetos, entre outros.

Nesse sentido, Sueli disse que a
empresa está estudando duas ações a
fim de criar uma aproximação maior com
os aposentados. Uma delas prevê   o
credenciamento dos aposentados e a
confecção de crachás de cor diferenci-
ada dos ativos para que eles possam ter
acesso, previamente autorizado, às Uni-
dades da CAIXA.  Segundo ela, essa
medida, além de facilitar o fluxo dos
aposentados na Caixa, vai fortalecer o
relacionamento entre os aposentados e
ativos.

A superintende afirmou ainda que a
Caixa pretende formar um cadastro atu-
alizado dos aposentados e, nesse tra-
balho, as entidades têm papel fundamen-
tal. A partir desse cadastro, a empresa
poderá se comunicar de forma mais di-
reta com os aposentados, através de
malas diretas e divulgação de informati-
vos sobre a vida na empresa. Outra ino-
vação em estudo é a criação de uma lis-
ta de e-mail , de forma que tivesse a ex-

tensão da Caixa ou da FUNCEF para
facilitar a localização do aposentado.

SAÚDE CAIXA

A Caixa está estudando o formato e a
modelagem do Plano “Família CAI-
XA”. O plano pretende abranger os
filhos dos empregados com mais de
24 anos; ex-beneficiários indiretos ou
restritos; empregados afastados, licen-
ciados ou cedidos sem ônus e seus
respectivos dependentes; ex-empre-
gados demitidos ou exonerados sem
justa causa e seus dependentes; pa-
rentes do titular ou de seu cônjuge,
consangüíneos ou afins, até o terceiro
grau de parentesco. Outra novidade,
conforme Sueli, diz respeito ao siste-
ma operacional do Saúde Caixa, que
já tem definido concretamente a em-
presa que vai possibilitar avanços na
informatização e no atendimento. “A
automatização traz inúmeros avanços,
principalmente junto aos
c r e d e n c i a d o s ” .

Superintendente de Gestão de Pessoas da Cai-

xa, Sueli Mascarenhas


