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SANTA MARIA

Almoço reuniu associados de
 Santa Maria e diretoria da AGEA

Um almoço na Galeteria Vera
Cruz, em Santa Maria, proporcio-
nou um momento de
integração e de esclareci-
mento para os as-sociados
da região, no dia 21de ju-
nho. A diretoria da AGEA,
juntamente com integran-
tes do Grupo Solidarieda-
de de Porto Alegre, leva-
ram para os 36 associados
que participaram do en-
contro informações recen-
tes sobre os principais as-
suntos de interesse dos apo-
sentados e pensionistas da Caixa.

Os associados foram informa-
dos sobre a aprovação do Novo
Plano e do Plano Saldado e orien-
tados para que aguardem as in-
formações que a Funcef vai dar.
A AGEA também está repas-
sando todas as novas informa-
ções sobre o processo de ade-
são.  O presidente da AGEA
aproveitou ainda para destacar
a importância do Grupo Solida-
riedade de Santa Maria, que
vem dispensando atenção aos
colegas hospitalizados. “Que
bom se houvesse grupos idên-
ticos em todas as cidades do
Rio Grande do Sul, assim to-
dos os associados estariam am-
parados”.

O Grupo Solidariedade de
POA divulgou no encontro a
Campanha de doação de san-
gue “Seja Amigo da Vida”, que
busca a formação de um banco
de doadores de sangue para uti-
lização dos aposentados e fa-
miliares.

Outros assuntos também
foram abordados como o
XXVIII Simpósio, sobre o tra-
balho de recuperação das per-
das dos proventos e o Concur-
so Literário da AGEA, entre
outros.

PASSO FUNDO

AGEA participa de
encontro da regional

Passo Fundo
A diretoria da AGEA participa,
no dia 09 de agosto, do tradicio-
nal encontro de integração dos
aposentados e pensionistas da
regional de Passo Fundo. No en-
contro, serão debatidos assuntos
de importância, como o Novo
Plano, o trabalho de reposição
das perdas de proventos,  o
Simpósio, entre outros. Todos
estão convidados a participar
deste momento de integração
e esclarecimento.


