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Chá de Final de AnoChá de Final de AnoChá de Final de AnoChá de Final de AnoChá de Final de Ano
Grupo Assistencial encerra as atividades de 2006

com o tradicional Chá Bazar de Final de Ano

Cerca de 50 pessoas participaram

do Chá de Final de Ano da AGEA,

que aconteceu no dia 06 de dezem-

bro, no Salão Nobre. Além de marcar

o final das atividades do ano das se-

nhoras do Grupo Assistencial, que du-

rante todas as quartas-feiras à tarde

se reunem na AGEA para confecção

de produtos artesanais para doação,

o chá é um momento de encontro de

aposentadas e pensionistas.

Durante todo o ano, na última

quarta-feira do mês, a AGEA oferece

um chá para todas as associadas, sen-

do este um momento de confraterni-

zação, reencontro e integração. No

último chá do ano, além da cobrança

de um ingresso simbólico, é colocado

à disposição das participantes um ba-

AGEA entregou placas

aos Sócios Honorários
A AGEA aproveitou a

oportunidade festiva do Chá de

Final de Ano, para fazer a entre-

ga de uma placa as pessoas que

já receberam o título de Sócio

Honorário e passaram a fazer

parte do quadro social da

AGEA.

O título de Sócio Honorá-

rio é entregue a pessoas que não

são associados da AGEA, mas

que prestam relevantes serviços

para a entidade ou aos que ela

congrega, conforme Estatuto So-

cial.

Já foram agraciados com o

título, 20 pessoas. Na ocasião

foram entregues placas para seis

Sócios Honorários.

zar com produtos artesanais. O valor

arrecadado com os ingressos e com a

venda dos produtos é revertido em ma-

teriais para a confeção de produtos para

doação em creches e asilos.

O Grupo Assistencial retoma as

atividades em março, depois do perí-

odo de férias. Todas as associadas que

tenham alguma habilidade manual e que

estejam interessadas em participar de-

vem entrar em contato com a AGEA,

pelo fone 3228 8770..

Associadas receberam rosas durante o chá de final de ano

Integrantes do Grupo Assitencial

Cacilda Sá recebeu a placa de Sócio Honorário, dos

diretores Newton Barcellos e Dora Newberger


