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Solidariedade doa
material arrecadado

O Grupo Solidariedade arrecadou
no almoço de integração deste mês,
material de higiene para bebês e
doou para o Grupo Assistencial.
Foram fraldas descartáveis,
cotonetes, sabonetes, que irão compor os kits de enxovais doados para
gestantes carentes na Santa Casa e
em outros hospitais de Porto Alegre.

Palestras na AGEA
abordam temas da saúde
A AGEA, através do Grupo Solidariedade, está dando continuidade
ao ciclo de palestras que teve inicio
no dia 11 de maio com a palestra sobre o Saúde Caixa. A idéia é promover encontros mensais abordando
temas da área da saúde. As palestras
são direcionadas para todos os associados da AGEA, aposentados, pensionistas e aspirantes. Os encontros
acontecem preferencialmente nas
quintas-feiras, a tarde, na sede da
AGEA. Confira as próximas datas
agendadas:

08 de junho- Cooperativa
de
Saúde
Alternativa
(COPRINS)
13 de julho- Dr. Odon Cavalcante (psiquiatra)
17 de agosto- Instituto da Mama

Linda Idade

Alguns chamam de terceira idade, outros de idade madura ou melhor idade. Eu prefiro chamar de linda idade. Não importa o rótulo que
queiramos dar, o que interessa é que
esta é, sem dúvida, uma das melhores fases da vida.
A maioria de nós teme envelhecer, mas a medida que o tempo vai
passando e conseguimos perceber as
transformações que se operam em
nosso ser, graças à descoberta de novos valores que estavam adormecidos ou eram até aquele momento ignorados, os quais têm o poder de nos
encantar, o temor vai cedendo espaço para a alegria e o prazer de viver.
O segredo maior consiste em fazer uma paradinha e prestar atenção
em nós, através de um outro olhar.
Uma espécie de inventário, palavra
tão conhecida de nós bancários, mas
que agora vamos aplicar à própria
vida. Parecendo sair do fundo de um
baú, estarão à nossa frente conheci-

mentos, habilidades, sonhos ainda
não realizados, expectativas, esperanças, desejos. Quando tudo isso vem
à tona, surge uma nova pessoa que
nos surpreende a cada instante. A
partir de então, com um material tão
vasto nas mãos, as opções serão tantas, que ficará difícil escolher o que
fazer primeiro. Que tal começar por
aquilo que mais nos dá prazer? Há
tantas coisas que sempre fomos adiando. Está mais do que na hora de
fazer acontecer. Então, mãos à obra.
Sem pressa, mas com muita determinação e fé, deixando a imaginação voar e cuidando de cada detalhe com a mesma alegria de uma criança que remonta o seu brinquedo
preferido, nosso maior compromisso,
senão o único, é construir uma nova
vida, plena de vida.
Rosa Ubal
Associada

Continuação capa

GT de recuperação
dos proventos busca
assinaturas de apoio
O GT, que estuda a recuperação dos proventos dos aposentados e pensionistas da CEF, está
trabalhando no sentido de colher
o maior número de assinaturas de
apoio, a fim de convencer a
Funcef da realidade preocupante
de perda do poder aquisitivo. O
relatório aponta uma série de fatores que mostram claramente as
perdas, comparando com outros
aposentados de instituições assemelhadas, como por exemplo os
do Banco do Brasil, com a evolução dos preços de alguns produtos
e índices de inflação.
No relatório, foi apresentada
uma proposta de criação de um
Grupo de Trabalho , integrado
por representantes da Funcef,
participantes e assistidos, a fim
de elaborar uma proposta técnica financeira viável, de forma que
resulte na implementação de um
programa de recuperação das
perdas dos proventos e pensões
dos aposentados da CEF. O trabalho propõe ainda a adoção de
mecanismos permanentes que
impeçam novos desequilibrios.
O GT da AGEA se reúne todas quartas-feiras de manhã, na
sede da AGEA. Integram o Grupo: Leoni Olga da Cunha, Jesus
de Moura Estery, Antoci Neto
de Almeida, Claúdio Morais Soares, Luiz Carlos de Aragão,
Manoel Lourenço da Silva, Milton José da Silva, Pedro Albino
Nunes Vieira, Rogério de Souza
Marques e Antonio Carlos
Mariani Mansur.

