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Organização do
XXVIII Simpósio
está  a todo vapor

A preparação do XXVIII Simpósio
Nacional de Economiários Aposen-
tados e Pensionistas, que acontece-
rá de 05 a 10 de novembro, em Gra-
mado, está em ritmo acelerado.  O
coordenador do Simpósio, Sérgio
Atair dos Santos, esteve em Brasília,
acompanhando a aprovação do or-
çamento do evento e buscando sub-
sídios junto  a FENACEF e as de-
mais associações de aposentados, a
fim de garantir mais uma vez o su-
cesso do Simpósio, que a cada edi-
ção vem evoluindo.
INSCRIÇÕES: Já começaram a
chegar as inscrições de diversos Es-
tados e também do Rio Grande do
Sul. Vale lembrar que quanto mais
cedo você se inscrever estará facili-
tando o trabalho de organização  e
o parcelamento do valor. Para os as-
sociados, a AGEA está facilitando
o parcelamento dos valores da ins-
crição. Mais informações na AGEA
ou pelo fone 3228 8770.

Passado oito anos da realização
do 1° Simpósio, em Porto Alegre,

Gramado foi o cenário para o
principal evento nacional de

aposentados da Caixa, em 1987,
quando sediou o IX Simpósio de
Economiários Aposentados. Mais

de 400 participantes de todo o
Brasil vieram ao Rio Grande do
Sul para debater e apontar metas
para solução dos problemas que

angustiavam os
aposentados na época.

Mesa oficial de abertura do evento

Cerimônia de abertura do IX Simpósio em frente
ao
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Diferente do que acontece agora,
quando o Simpósio é organizado em
conjunto e com o apoio financeiro da
FENACEF, em 1987, como a Federação
existia apenas como CNAEA (Conselho
Nacional das Associações de
Economiários Aposentados), cabia
apenas a Associação de Aposentados
do Estado toda a organização e
despesas do evento.  De acordo com
a presidente da AGEA há época,
Nádia Maria Capaverde da Cunha,
as dificuldades foram muitas, pois a
AGEA não tinha a experiência em
organizar evento de tamanha
grandeza. Além dessa dificuldade,
acrescia-se a isso, a distância entre
Porto Alegre e Gramado, sede do
evento, sendo que as despesas do
Simpósio eram cobertas pela AGEA.

Nádia conta que foi preciso fazer
malabarismos para conseguir os
recursos para o evento. Além da AGEA,
algumas empresas colaboraram com
patrocínios, como a Caixa, a SASSE e
a NORSUL. Segundo ela, o trabalho e
a cooperação de toda a  Diretoria, do
Presidente do C.D. Dr. Dácio Palmeiro
Dávila e da Diretora Social, Laura Luz
Stangelini,  foram de grande relevância
para a realização do evento e a mais
reconfortante recompensa por todo o
esforço, foi ter o reconhecimento  e sentir
a satisfação dos participantes, que ainda
hoje lembram e comentam sobre o
sucesso daquele Simpósio e as belezas
de Gramado e da Serra Gaúcha. “Prova
disso é que o Simpósio volta ao Rio

Grande do Sul neste ano e mais uma vez
terá Gramado como sede”, afirmou.

Momentos Marcantes

Conforme Nádia, o IX Simpósio foi
marcado por muita emoção, integração e
participação. A apresentação do Coral de
crianças órfãs da Igreja Adventista, na
abertura, foi um momento de grande

emoção. A integração foi destaque nos
passeios, jantares, bingo,  apresentação do
Conjunto Folclórico “Os Gaúchos”;  baile
de encerramento animado pelo Conjunto
Norberto Baudauff , entre outros.
Acrescentou ainda que o Simpósio de
Gramado também foi marcado por um
infausto acontecimento, com o
falecimento da  Sra. Margarida Lima,
esposa do colega  aposentado de
Pernambuco Paulo Lemos de Lima,
ocorrido no momento da despedida da
delegação Pernambucana.

 Resultados

 angustiavam os aposentados na
época, como o PMPP, assistência
médica, a extensão do auxilio
funeral ao dependente do
aposentado a exemplo do
concedido ao dependente do
empregado da ativa, a não
equiparação dos proventos dos
aposentados com o salário dos
empregados  ativos, e
por proposição do aposentado de
SP, Paulo José de Almeida, foi
aprovada a Criação do Fundo de
Auxilio aos Simpósios, com a
contribuição de todas as

Associações, o que possibilitou que
daquela data em diante outras
Associações de menor porte também
pudessem sediar os simpósios, entre
outros.

 

O Simpósio debateu e levantou
temas relevantes, que desde então já


