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Estamos novamente reunidos,

outro Simpósio nos une neste instante
ao redor de anseios comuns,
planejando, questionando, indo adiante.

Viemos de todos os estados
para este abraço, para esta luta.

Juntos mostramos a nossa força
e não deixamos que abalem nossa conduta.

Nossas perdas, paridade, PMPP

são algumas das reivindicações.
O cheque e a cesta alimentação
ainda fazem parte das proposições.

O respeito pelo que realizamos
queremos que seja reconhecido,

afinal somos uma família,
não podemos estar divididos.

A regularização do plano de saúde
continua sendo outro propósito.
Estes são alguns dos temas

deste XXIX Simpósio.

Agradecemos a Deus por nossa voz

e aos colegas que nos fazem coro.
Agradecemos à CAIXA e à FUNCEF
por participarem deste foro.

Fiquem, pois, atentos, amigos,
às soluções que virão,

porque se não nos derem respostas
nossos pedidos voltarão.

E o próximo Simpósio,
o 30º da nossa história,
que seja, então, o nosso encontro

para comemorar a vitória.

Dora Lúcia Neuberger

SIMPÓSIO

Parte da  delegação gaúcha no

XXIX Simpósio em Manaus

Simpósio destacou a cultura
e a história do Amazonas
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Simpósio Nacional de Economiários

Aposentados e Pensionistas da Cai-

xa, que aconteceu de 14 a 19 de

outubro, em Manaus-AM, se des-

tacou não apenas pelos debates de

assuntos de interesse dos aposen-

tados, mas pela mostra da cultura e

da história do Amazonas.

Desde as boas-vindas, a tradi-

ção foi a marca registrada. Todos

os presidentes de associações rece-

beram dos anfitriões do encontro, um

cocar indígena. Os cerca de 700

participantes do Simpósio tiveram,

nos seis dias de evento, contato com

as mais diversas manifestações cul-

turais da região. Cantos indígenas,

danças, dramatizações, comidas tí-

picas, como o pirarucu, o tucunaré,

e apresentações dos Bois Garanti-

do e Caprichoso,  foram algumas

das atrações do Simpósio.

Quem pensa que o Simpósio foi

só festa está muito enganado, o en-

controu contou com grandes deba-

tes e discussões de assuntos polêmi-

cos, tanto com a FUNCEF como

com a Caixa. A recuperação das per-

das continuou sendo o tema central dos

debates. Das 84 proposições apresenta-

das, 53 foram aprovadas.

Talentos a mostra
A inovação apresentada em Grama-

do, com uma noite exclusiva para apre-

sentação cultural, teve continuidade em

Manaus. Os gaúchos participaram do

momento cultural com a apresentação

da poesia “Simpósio”, de autoria da

aposentada Dora Lúcia Neuberger. O

presidente da AGEA, Antoci Neto de

Almeida aproveitou o momento para

homenagear o aposentado gaúcho Al-

ceu Beck, que faleceu a caminho do

Simpósio e que declamaria na noite cul-

tural.

Jantares foram uma mostra da

culinária regional e da cultura

amazônica

Presidente da AGEA

colocou o RS no

mapa do Brasil

Poesia apresentada em

Manaus


