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Se eu como tu...Ofice

Durante o XXVIII Simpósio, a
Fellini  agência de turismo do even-
to, estará oferecendo aos participan-
tes  passeios turísticos regionais
(city tour Gramado e Canela, Pas-
seio Região do Vinho, Passeio Ma-
ria Fumaça entre outros). Confira
alguns dos opcionais oferecidos:

Tour Gramado e Canela
O passeio tem duração de aproxi-
madamente 4 horas. Visita aos prin-
cipais pontos turísticos da cidade,
divide-se na visita das atrações tu-
rísticas e na visita de algumas lojas
(chocolate, malharia, artesanato,
couro). Inclui: transporte e guia.

Tour de Compras em
Gramado e Canela

Tem duração aproximada de 4 ho-
ras, Visitas a lojas de couros, de ma-
lhas, de artesanato, comidas típicas,
calçados e artesanatos. O passeio
inclui, transporte e guia.

Fellini oferece passeios turísticos
na Região da Serra Gaúcha

Tour Região dos
VinhosPasseio de um dia, saída de
Gramado às 8h com destino à Região
do Vinho, caracterizada pela cultura
do imigrante italiano. Visitas às cida-
des de Bento Gonçalves, Garibaldi  e
Carlos Barbosa. Almoço típico da Re-
gião. Visita a vinícolas com degusta-
ção de vinhos. No final da tarde, re-
torno a Gramado. Inclui: Transporte,
almoço e guia.

Tour Região dos Vinhos com
passeio de Maria
FumaçaSaída de Gramado às 8h
com destino a Região do Vinho, ca-
racterizada pela cultura do imigrante
italiano. Visitas às cidades de Bento
Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbo-
sa. Passeio de Trem Maria Fumaça,
que percorre serra e encostas e ainda
guarda outros atrativos surpresa. Al-
moço típico da Região. Visita a viní-
colas com degustação de vinhos. No
final da tarde, retorno a Gramado.
Inclui:Transporte, almoço, ingresso na
Maria Fumaça e guia.   

 

O pioneirismo dos gaúchos
nos simpósios de aposentados

O 1º Simpósio Nacional de
Aposentados e Pensionistas da
Caixa  aconteceu em Porto Alegre,
em novembro de 1979, no Sa-
lão Nobre da Caixa e contou
com a participação de 32 apo-
sentados e pensionistas da
Região Sul, com repre-sentantes
do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. A idéia do 1º
Simpósio surgiu na AGEA
quando começou a circular a
notícia da extinção do Sasse. No
encontro, dois temas foram
colocados como os problemas
imediatos que cercavam  os
aposentados e pensionistas na
época: a defasagem do aumento
anual e a equivalência salarial,
garantindo aos aposentados uma
política de proventos equiparada aos

servidores em  atividade. Foram des-
tacadas as presenças do presidente
da FENAE e do Diretor de
Benefícios da FUNCEF na época.

O evento que surgiu em Porto
Alegre, de forma singela, apenas

como um encontro de dis-
cussão, cresceu e hoje já as-
sumiu proporções grandio-
sas, com duração de uma se-
mana de discussão, sendo
que a cada ano é sediado por
uma associação estadual de
aposentados.

Este ano, o Simpósio
volta ao Rio Grande do Sul,
depois de já ter sido sediado
no Estado também em sua
IX Edição.

PASSEIO LIVRAMENT O
DATA : 07  a 09 de abril

PASSEIO PIRATUBA
DATA:27 de abril a 01 de maio

JANTAR DE CONFRATERNI-
ZAÇÃO
DATA:12  de maio
LOCAL: Clube Três Figueira

PASSEIO BENTO GONÇAL-
VES
“MARIA FUMAÇA”
DATA: 24 de junho (retorno no
mesmo dia)

Mais informações sobre os even-
tos na AGEA ou pelo fone 3228
8770.

AGENDA DE
 EVENTOS

A AGEA organizou uma agenda
de eventos a fim de proporcionar
momentos de lazer e integrar cada

vez mais seus associados.


