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Dir etoria da AGEA participou de
encontro com associados da serra

CAXIAS DO SUL

Cerca de 24 aposentados e pensi-
onistas da Regional de Caxias do Sul
participaram de um encontro de
integração com a diretoria da AGEA,
que aconteceu no dia 30 de maio, na
C a n t i n a
Picoli Café
Colonial. Um
momento de
confraterni-
zação e escla-
recimentos
proporciona-
dos pelo re-
presentante
regional Jor-
ge Pacheco.

Além de saborear as delícias da
culinária local, a confraternização e
troca de idéias com os aposentados de
Caxias do Sul e da região, a diretoria
da AGEA aproveitou o encontro para
o esclarecimento sobre assuntos im-
portantes. Na ocasião, a diretora de
integração da AGEA, Dora Lúcia
Neuberger destacou a importância de

Reunião esclarece e integra aposentados da região
RIO GRANDE

Uma reunião com a diretoria da
AGEA no Sindicato dos Bancários de
Rio Grande , no dia 9 de junho, escla-
receu os aposentados da região de
Pelotas e Rio Grande sobre alguns as-
suntos como o Novo Plano, as perdas
nos proventos, o Saúde Caixa, entre
outros. O encontro também serviu de
momento de integração entre os apo-
sentados, que confraternizaram com
um almoço no Restaurante Casarão.

Durante a reunião de esclareci-
mento, o presidente Antonio Carlos
Mansur, falou que a AGEA se preo-
cupa com vários setores relacionados
a vida dos aposentados, cuida da par-

te social, de lazer, do trabalho volun-
tário e da parte de interesse, que são
os encaminhamentos judiciais, os pla-
nos e outros assuntos. Nesse sentido,
a diretoria levou informações sobre o
XXVIII Simpósio, que este ano será
em Gramado, e destacou a importân-
cia da participação dos aposentados.

Também foi informado aos apo-
sentados da região sobre o trabalho
que busca resgatar as perdas de
proventos. Foi deixado com o
respresentante regional uma lista para a
busca de assinaturas de apoio dos apo-
sentados.

O encontro foi organizado pela

PELOTAS

Acordo garante  serviços
do  Pronto Atendimento

da Santa Casa
Um acordo entre o Saúde Caixa e

o Pronto Atendimento da Santa Casa
de Pelotas (PIAS) vai garantir a pres-
tação de atendimento aos
beneficiários do Saúde Caixa. Para a
utilização dos serviços, os usuários
pagarão diretamente aos PIAS o va-
lor de R$ 35,00 para consulta no pron-
to atendimento. O valor será acresci-
do de 30%, passando para R$ 45,50,
quando o atendimento for realizado
entre as 22h e 6h do dia seguinte, e,
em qualquer horário nos domingos e
feriados.

Confira os valores negociados de
acordo com a tabela de serviços do
PIAS:
Honorários médicos
Eletrocardiograma - R$ 16,64
Infiltração - R$ 20,00
Imobilização provisória - R$ 8,00
(não gessada)
Debridamento, drenagem de abcesso,
retirada de corpo estranho de ouvido
e nariz - R$ 32,00
Suturas- R$ 32,00
Exerese de unha ou calo - R$ 32,00

representante local, Zuleika Pintos
Oliveira.

reuniões como esta para a manuten-
ção da união dos aposentados. “Além
da integração, momentos como este
proporcionam o convívio, a
descontração, a informação e o que é

mais importante a
nossa participação
junto aos aposenta-
dos da região”, sa-
lientou a diretora.

Entre os vários
assuntos levados
pela diretoria da
AGEA no encon-
tro, o destaque fi-
cou para o XXVIII
Simpósio, que

acontecerá em Gramado, de 05 a 10
de novembro. Também foi falado so-
bre  o trabalho do GT, que estuda a re-
cuperação das perdas dos proventos e
entregue uma cópia do documento a co-
ordenação regional para a busca de as-
sinaturas de apoio na região.


