
Caxias do Sul
Regional retoma os
encontros mensais

A regional de Caxias do Sul retomou
seus encontros mensais, no dia 25 de
abril, com um jantar de integração.
O encontro, que aconteceu no Res-
taurante Bueno, contou com a pre-
sença de mais de 20 associados. Os
interessados em participar devem
entrar em contato com o representan-
te regional, Jorge Pacheco.

Santo Ângelo
Encontro debate

assuntos de interesse
dos aposentados

Os aposentados e pensionistas da re-
gião de Santo Ângelo se reuniram,
no início deste ano, na casa da asso-
ciada Helena Francisca Galeazzi
Froes, para trocar idéias sobre alguns
assuntos de interesse de todos. No
debate, os encaminhamentos do
Novo Plano, a defasagem dos
proventos, o plano de saúde e a situ-
ação dos PADVs, entre outros. Mais
um momento de reencontro,
descontração e esclarecimento, coor-
denado pela representante regional,
Ereni Terezinha Noronha da Silva.
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Passo Fundo

Jantar integra aposentados
e pensionistas da região

Os aposentados e pensio-
nistas da regional de Passo
Fundo promoveram, no dia
19 de abril, o tradicional en-
contro de integração e de-
bate de temas de importân-
cia para todos. O jantar, que
aconteceu na casa da cole-
ga Estelamar Rovani e foi
comandado pelos “chefs”
Camilo Phul e Flávio Dias,
foi um momento de grande
alegria e confraternização.
No encontro, coordenado pelo repre-
sentante regional, Nelso Dalbosco,
foram levantados muitos
questionamentos sobre assuntos que
estão na pauta dos aposentados e
pensionistas da Caixa, como o Novo
Plano, recadastramento do INSS,
cheque e cesta alimentação, eleições
da Funcef, entre outros.

Todos os aposentados de Passo
Fundo e região podem participar dos

encontros, bastando para isso con-
firmar  antecipadamente com a Co-
missão Organizadora.

Próximos encontros
O grupo já agendou os próximos
encontros, que acontecerão nos
dias :

14 de junho
09 de agosto

11 de outubro
13 de dezembro


