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PASSO FUNDO- o encontro
com os associados da região,
que estava agendado para o
dia 08 de agosto foi cancela-
do, em função do acidente do
representante Nelso
Dalbosco, que precisou fazer
uma cirurgia. Foi marcada
nova data, que será no dia 05
de setembro.

CAXIAS DO SUL - a reunião
entre associados da Serra e a di-
retoria da AGEA está marcada

Reunião com representantes regionais
Saúde Caixa apresenta proposta de melhorias

na área de credenciamento no interior

Os representantes do Saúde

Caixa, Leandro Araújo e Neivaldo

Nova da Costa, anunciaram durante

a reunião com os representantes re-

gionais da AGEA, que o

credenciamento no interior do Esta-

do será a prioridade neste segundo

semestre. Eles informaram ainda que

até outubro deste ano deverá estar

fechado convênios com a UNIMED

nos municípios de Alegrete, Santana

do Livramento, Uruguaiana, Cachoei-

ra do Sul e Vale do Taquari, que são as

regiões que apresentam maiores neces-

sidades. O Saúde Caixa também está

organizando melhorias na rede nos mu-

nicípios de Caxias do Sul e Pelotas.

Ações judiciais

estiveram na pauta
O andamento das ações judiciais que

estão sendo acompanhadas pela AGEA

também foi discutido com os

representantes do interior. O

advogado Gaspar Pedro

Viecelli apresentou uma nova

proposta de ação em relação

à multa do FGTS para todos

os aposentados.

A reunião contou com

outros pontos de pauta,

como o Concurso Literá-

rio da AGEA.

Almoço integrou associados da

região e diretoria da AGEA

SANTA MARIA

Encontros no interior para o dia 15 de setembro, às 10
horas, no Sítio Caminho da Luz, do
colega Alceu Lima.

Auxílio Funeral no REB
Na última edição do Informativo de julho,
um encarte orientou os associados sobre
auxílio funeral e pensão por morte. Fala-
mos do auxílio funeral em todos os pla-
nos, mas esquecemos do REB. Muito
atento o associado Silvio Justi, de
Tramandaí, chamou a atenção. Então, des-
tacamos que  o auxílio funeral no REB
é de duas vezes a renda vitalícia.

Grupo Assistencial
entrega doação para  idosos

O Grupo Assistencial da AGEA fez,
no mês de julho, uma doação para o
Instituto Amparo Santa Cruz , do ma-
terial confecccionado pelas participan-
tes. A entidade recebeu mantas, tou-
cas, sapatinhos de lãs e outros produ-
tos artesanais.

Grupo Solidariedade faz
doação de fraldas

O Grupo Solidariedade presenteou a
Vitória Kruger Dias com pacotes de
fraldas. A pequena agradeceu o cari-
nho e participou do Chá das Senho-
ras da AGEA.


