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Entidades prestigiaram o Jantar
A presença de várias entidades li-

gadas à Caixa e aos aposentados e pen-
sionistas abrilhantaram ainda mais o tra-
dicional encontro anual da AGEA.Este
ano, além dos associados e familiares,
que são responsáveis pelo sucesso do
evento, visitantes ilustres, como a dire-
tora da Associação Paulista de
Economiários Aposentados -APEA,
Irene Aparecida de Almeida, e o presi-
dente da AEA/AM, Luis Mitoso, parti-
ciparam do encontro e saudaram a
AGEA pelo trabalho realizado em prol
dos aposentados gaúchos.

Para a diretora da APEA, os gaú-
chos além de muito trabalhadores, são
muito unidos, por isso conseguem reali-
zar festas maravilhosas e um trabalho
sério de formiguinhas para garantir al-
guma coisa para os associados. Já o
presidente da AEA Amazonas, disse que
para ele é uma honra estar em Porto
Alegre e participar de um evento da
AGEA. Mitoso destacou a grandeza do
trabalho social que a AGEA desenvol-
ve com os associados, não apenas no
lazer, mas em ações práticas com os
Grupos Solidariedade e Assistencial. “É
um trabalho muito bonito, todas as as-
sociações deveriam ter. Vou levar o que
tem de bom aqui para Manaus”.

Integração com ativos
O presidente da AGECEF/RS e

sócio aspirante da AGEA, Neivaldo
Della Giustina, participou do jantar e
destacou a vitalidade dos aposentados.
“Isso nos motiva a continuarmos, essa
alegria nos contagia”. Essa opinião tam-
bém é compartilhada pelo gerente da
GIPES e sócio aspirante da AGEA,
Renato Mendes Jardim. Segundo ele,
os aposentados da Caixa têm um espí-
rito ímpar de união, integração e ener-

gia que a maioria das categorias não
tem.

Também estiveram presentes no
evento, os representantes regionais da
AGEA, a diretora cultural da APCEF/
RS, Almeri Espíndola de Souza; o coor-
denador da ONG Moradia e Cidadania,
Artur Ferreira Almeida; o diretor da Bika,
Elói Kath; o representante da
Cooperforte, Odilar Capellari, a diretora
da Fellini Turismo, Lurdes Fellini;  o ex-
presidente da FIERGS, Paulo Velhinho;
o presidente do Clube do Co mércio, José
Antônio Jaques e a Diretora do Depar-
tamento Social , Marlene Cunha.

Diretoria da AGEA com Irene da APEA, e com a
diretora, Almeri, da APCEF/RS


