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AGEA lança concurso
literário paranimo
associados
e o título do trabalho. O tra-

O Departamento Cultural
da AGEA lançou o 1º Concurso
Literário para os associados. As
inscrições estão abertas até o dia
31 de julho para todo o quadro
associativo, que poderá participar
com textos inéditos em Língua
Portuguesa, nos gêneros crônica,
conto e poesia. De acordo com o
diretor Cultural, Alcio Cancello
Faria, o concurso tem como objetivo estimular a criação literária dos associados.
A inscrição
Cada candidato poderá se
inscrever com um único trabalho
em um dos gêneros que compõem o concurso. Para a inscrição, os candidatos deverão enviar para a AGEA três cópias do
trabalho em envelope tamanho
grande ofício, no qual deverá
conter um envelope tamanho carta comum lacrado com a folha
de identificação com nome completo, endereço, telefone, pseudô-

balho deverá ser datilografado
em espaço dois ou digitado em
espaço simples, tipo Times New
Roman, em apenas uma face do
papel, sendo que as páginas deverão conter numeração, título e
pseudônimo.
A Premiação
Os trabalhos escolhidos receberão prêmios em dinheiro, do 1º
ao 3° lugar, sendo que os valores
são R$ 500,00 (para o 1º lugar),
R$300,00 (para o 2°) e R$ 200,00
(para o 3º). A Comissão
Julgadora será composta por três
membros ligados à cultura, escolhidos pela diretoria da AGEA.
A data da premiação será
comunicada pela AGEA.
O regulamento do concurso
está encartado nesta edição do Informativo ou no site da AGEA
(www.agea.org.br). Os interessados podem ainda solicitar uma
cópia junto à AGEA.
Informações fone 3228 8770.

Ex-presidente da Caixa recebeu título
de Sócio Honorário da AGEA
O ex-presidente da Caixa Econômica Federal Autarquia, Rafael Peres
Borges, foi agraciado com o título de
Sócio Honorário da AGEA. A homenagem foi uma forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido
por ele na direção da Caixa no Rio
Grande do Sul até 1964., quando
ocorreu um período de grande expansão da empresa. Além da abertura de
novas agências, esse período também
foi marcado pela credibilidade que a
Caixa tinha junto a sociedade, sem-

pre mantendo a característica de banco social.

AGEA entrega
prêmios na campanha de
novos sócios

A AGEA entregou o DVD e o pacote para duas pessoas na Costa do
Sauípe aos ganhadores, dentro da
campanha de novos sócios da AGEA
e da Cooperforte.

Ledir Thereza Forneck recebeu da diretoria da AGEA o DVD

Santinha Helene Dorneles Panyagua levou
o pacote para Costa do Sauípe

Alerta aos aposentados
e pensionistas da Caixa
Atenção.Golpe.Estelionato.
Os aposentados e pensionistas da
Caixa devem ficar em alerta para
um casal que aplicou golpe de
estelionato, induzindo o redator
deste aviso a envolver alguns colegas. Todos devem ter muito cuidado para não se deixar enganarem
por esse casal, pois se trata de colega aposentada da Caixa, sendo o
marido Oficial Reformado do Exército, portanto pessoas com livre
circulação em nosso meio. Quem
tiver maior interesse em saber
como foi o agir dos estelionatários
, podem entrar em contato com o
aposentado Pedro Wilson Haase,
pelo telefone 3311-1624.

