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Grupo SolidariedadeGrupo SolidariedadeGrupo SolidariedadeGrupo SolidariedadeGrupo Solidariedade
Almoço de integração marca  o encerramento do ano do

Grupo Solidariedade de Porto Alegre e Santa Maria

Os integrantes do Gru-
po Solidariedade de Porto
Alegre escolheram o Res-
taurante Casarão para o al-
moço de integração de final
de ano, que aconteceu no
dia 12 de dezembro. Além
do grupo, participaram do
encontro a diretoria da
AGEA e uma comitiva de in-
tegrantes do Grupo de San-
ta Maria.

Depois do almoço, a
atividade teve continuidade
na Sede da AGEA, com uma
integração entre os dois grupos So-
lidariedade e a diretoria da AGEA.
Na oportunidade, foi entregue uma
placa de agradecimento aos dois par-
ticipantes mais antigos do grupo, Nel-
son Gonçalves e Marcelino Vargas
de Oliveira.

Rosas e homenagens
Todas as mulheres receberam,

como forma de homenagem, um ar-
ranjo de rosas vermelhas. A dire-
toria da AGEA também foi lembra-
da e homenageada  pelo Grupo
Solidariedade de Santa Maria, que
entregou uma cesta de presente.
Mas a festa não encerrou por aí, os
participantes do Grupo fizeram ain-
da a troca de presentes, através de
um amigo secreto.

Solidariedade de Santa

Maria doa dinheiro

arrecadado em almoço

O Grupo Solidariedade de

Santa Maria realizou o seu al-

moço de encerramento do ano,

no dia 23 de novembro, na Sede

da Associação dos empregados

da Caixa de Santa Maria. A dire-

toria da AGEA e o Grupo Soli-

dariedade de Porto Alegre esti-

veram representados no almoço.

Neste ano, o valor arrecada-

do com as doações foi destina-

do ao Lar Vila das Flores, que

atende, aproximadamente 150

crianças. Com o dinheiro foram

comprados chinelos para as cri-

anças.

O Grupo Solidariedade de

Santa Maria estará em férias e

só retomará as atividades a par-

tir do mês de março.
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Nelson Gonçalves recebeu a

placa do presidente Mansur
Marcelino Oliveira recebeu

a placa do vice Antoci

AGEA recebeu uma cesta do Grupo Solida-

riedade de Santa Maria


