
Mansur na galeria dos ex-presidentes
Uma solenidade , no dia 29 de no-

vembro, marcou o ingresso de Antonio

CarlosMariani Mansur na galeria dos ex-

presidentes da AGEA. Depois de quatro

anos dirigindo a entidade, Mansur apro-

veitou a solenidade para agradecer aos

demais dirigentes que o acompanharam

na diretoria, os representantes regionais,

associados, Grupos Solidariedade e

Assistencial, funcionários e familiares pelo

apoio e colaboração. “A AGEA não é um

prédio, ela é feita por pessoas, por cada

associado, que no dia-a-dia constróem e

fortalecem a associação. Por isso,

agradeço a cada um de vocês, que sempre

se fizeram presente na vida da

associação”, afirmou o ex-presidente.

 O atual presidente da AGEA,

Antoci Neto de Almeida, destacou em

seu discurso o profissionalismo e a car-

reira de sucesso de Mansur na Caixa e

salientou a presença importante no mo-

vimento economiário, não apenas no

Rio Grande do Sul, mas no Brasil intei-

ro. Durante o evento, foram lidas as ma-

nifestações e homenagens recebidas por

dirigentes de Associações de todo o

Brasil, do vice-presidente da

FENACEF, Carlos Levino Vilanova,

O ex-presidente Mansur com a esposa Lúcia  e o

presidente da AEA/AM, Luis Mitoso, e a diretora

da APEA, Irene Almeida

entre outros.

O presidente da AEA Amazonas,

Luis Mitoso, e a diretora da APEA e

representando a FENACEF na

ocaisão, Irene Aparecida de Almeida,

vieram ao Rio Grande do Sul para dar

o seu abraço e saudar Mansur. Mitoso

disse que é uma honra participar des-

se momento importante para o cole-

ga Mansur. “O Brasil todo admira

Mansur pela sua luta, capacidade e

dinamismo.Ele demonstrou isso não só

na Caixa, mas como diretor da

FUNCEF  e da AGEA”.

A diretora da APEA também des-

tacou em seu discurso o trabalho sé-

rio e competente de Mansur em to-

das as funções assumidas.

AGEA entregou certificados aos Sócios

Beneméritos e participantes da Mostra de Artes

Durante a solenidade, a AGEA tam-

bém entregou o certificado de Sócio Be-

nemérito a mais 33 associados. Essa ho-

menagem é prestada a todos os associ-

ados quando completam 80 anos de

idade, que como reconhecimento ficam

isentos do pagamento da mensalidade.

Na ocasião, também foi marcado

o encerramento da 2ª Mostra de Artes

da AGEA, que aconteceu de 14 a 29

de novembro, com o objetivo de mos-

trar o talento dos economiários e famili-

ares nas artes. Todos os 17 participan-

tes da mostra receberam certificados de

participaçãono evento.

Nova Sócia Benemérita Certificado da  Mostra de Artes

O descerramento da placa na galeria dos ex-

presidentes
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