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Jantar comemora o Dia
das Mães com sucesso

O jantar que come-
morou o Dia das Mães
foi mais um sucesso de
participação e anima-
ção, se consagrando no
calendário anual de
eventos da AGEA.O
ambiente acolhedor do
Três Figueiras Tênis
Clube, foi mais um fa-
tor de integração e
descontração entre os
associados e familiares.

Durante o jantar,
que aconteceu no dia 12 de maio,
as mães foram homenageadas pela
diretoria da AGEA e receberam
uma rosa, representando todo o
simbolismo da data. Mas a festa
não encerrou por aí, pois ao som
do tecladista Cesar, os participan-
tes aproveitaram para dançar. E
para completar a animação e o su-
cesso do jantar, uma participação
especial do associado Fernando
Teixieira Collares, que cantou e en-
cantou o público presente.

Missa na AGEA
homenageou

as  mães

A AGEA prestou uma
homenagem a todas as mães com
uma missa celebrada pelo frei
Eugênio, da Paróquia São
Francisco de Assis. A celebração
religiosa aconteceu no dia 10 de
maio, na sede da AGEA, e contou
com a participação de um  bom
número de associados.

Passeio Piratuba
Quem participou do passeio para
Piratuba não se arrependeu! Mais
uma vez se repetiu o momento
sensacional de integração dos as-
sociados e o atendimento maravi-
lhoso do Hotel Kirst. Além, é cla-
ro, dos dias perfeitos para se cur-
tir os benefícios das águas termais.

Passeio
Maria Fumaça
Reserve já o seu lugar,

pois as vagas são limitadas

A AGEA está com as inscrições
abertas para o passeio, que aconte-
ce no dia 24 de junho, com desti-
no a Bento Gonçalves. O roteiro
contará com visitações e viagem tí-
pica italiana na Maria Fumaça. O
retorno acontecerá no mesmo dia.
Os interessados devem entrar em
contato com a AGEA o mais rápi-
do possível, pois as vagas são em
número limitado.

Momento de integração
dos aposentados e familiares

Descontração e alegria marcou o encontro


