
Grupo Solidariedade
entrega donativos

O Grupo Solidariedade entregou ao
Asilo Vovô James gêneros alimentíci-
os e roupas arrecadadas entre os inte-
grantes no almoço mensal do grupo.
Mais um trabalho de doação e solida-
riedade desse grupo de aposentados
e pensionistas da Caixa.

Grupo Assistencial
convida para o chá

de final de ano
O Grupo Assistencial convida todas as
aposentadas e pensionistas para o tra-
dicional Chá Bazar de Final de Ano da
AGEA, que acontecerá no dia 05 de
dezembro.  Reserve já o seu convite.

Missa de Ação de Graças
A AGEA avisa a todos os associados
e familiares que, no dia 22 de novem-

bro,  às 16h30 min, será realizada uma
missão de Ação de Graças, na Sede
da Associação. Será um momento de
reflexão e agradecimento.

Vem aí a 2ª Mostra de Artes da AGEA
O sucesso da 1ª Mostra de Artes

da AGEA colocou o evento no calen-
dário oficial da associação. Por isso, a
Diretoria Cultural já está organizando
a 2ª Mostra de Artes, que acontecerá
de 14 a 28 de novembro. As inscri-
ções podem ser feitas até o dia 13 de
novembro. Os interessados em parti-
cipar devem entrar em contato com a
secretaria da AGEA, pelo fone 3228-
8770.

Podem participar da mostra apo-
sentados, pensionistas e familiares. O
tema é livre, mas os trabalhos deverão
estar dentro de uma das seguintes ca-
tegorias: pintura em geral, escultura,
cerâmica, madeira, metal e tapeçaria.
Cada participante poderá apresentar
até dois trabalhos.

De acordo com o Diretor Cultu-

ral, Álcio Cancello Faria, a propos-
ta do evento, muito mais que desta-
car os talentos economiários, é mos-
trar que os aposentados estão em
plena atividade e desenvolvendo tra-
balhos de grande qualidade.

Obra participante da
1ª Mostra de Artes

Campeões da Sinuca recebem troféus

Os campeões: Bira, que foi  o vice-cam-
peão, o grande campeão Pedro Albino, no
centro, e Kalino que ficou em 3° lugar

O Campeonato de Sinuca da
AGEA, que envolveu os aposenta-
dos durante o segundo semestre do
ano, encerrou no dia 23 de outubro.
A fase final do campenato contou
com dois jogos, onde os dois
perdedores da semifinal definiram a
3ª colocação, e o grande jogo dos
campeões onde foi definido o primei-
ro e o segundo colocado do campeo-
nato. A classificação final ficou a se-
guinte: Pedro Albino Nunes Vieira -
campeão, Ubirajara Leal Porto - vice-
campeão e Calino Rosa- 3° lugar.


