
5

Chá Bazar encerra encontros

do Grupo Assistencial neste ano

Diretoria reuniu representantes

regionais em Porto Alegre
Os representantes regionais da

AGEA, participaram, no dia 30
de novembro, da última reunião
do ano com a diretoria. Os en-
contros vinham acontecendo a
cada três meses, a fim de man-
ter os representantes e os asso-
ciados do interior informados
sobre os principais assuntos em
pauta relacionados a questões
ligadas aos aposentados e pen-
sionistas da Caixa.

A Diretora de Integração,
Dora Lúcia Neuberger, disse que es-
ses encontros periódicos , além de ga-
rantir a transmissão de informações para
os representantes, permitem a
integração  dos associados do interior
com a AGEA.

GIRO NAS REGIONAIS

Mostra do trabalho

das costureiras do

Morro da Cruz

Mais uma vez as aposentadas, pen-
sionistas e convidadas lotaram o Salão
Nobre da AGEA, na tarde de 05 de
dezembro, para o tradiconal Chá Ba-
zar de Final de Ano. O evento, além de
permitir a integração e a confraterniza-
ção, marca o encerramento dos traba-
lhos do Grupo Assistencial em 2007.

Mesmo com todo o espírito festi-
vo, o chá de final de ano não deixa de
lado o caráter assistencial, uma vez que
todo o valor do convite e das vendas
no Bazar é revertido para a compra
de material  de trabalho do grupo. “É

dessa forma e através de
doação, que conseguimos
confeccionar enxovais de
bebês e agasalhos para do-
ação a crianças e idosos”,
afirmou a cordenadora do
Grupo, Maria Elaine. Ela in-
formou também que a par-
tir do próximo ano será co-
brado uma taxa simbólica
de R$ 3,00 por chá e o va-
lor arrecadado será usado
para o mesmo fim.

Durante o Chá, um desfile de mo-
das mostrou algumas peças da grife
Morro da Cruz. O destaque foi para o
reaproveitamento de material e a
criatividade das costureiras, que come-
çaram a realizar esse trabalho como for-
ma de geração de trabalho e renda.


