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ELEIÇÕES NA AGEA
Associados escolherão, no dia 26 de abril, a diretoria

que estará à frente da AGEA no biênio 2007/2009

O tradicional Jantar de Dia das

Mães da AGEA já tem data marcada,

será no dia 11 de maio, a partir das

20h30min, no Clube Três Figuei-

ras. A festa de  homenagem às mães

e de confraternização da família

 Jantar em homenagem às mães

Organização quer repetir sucesso de público do

jantar do ano passado

economiária será animada pelo

tecladista César Teixeira, que vai em-

balar a noite com ritmos musicais

variados, passando pelo bolero,

jovem guarda, MPB e outros. Os

ingressos, no valor de R$ 30,00,

já podem ser reservados na

AGEA. Mais informações com a

Juliana, na recepção da AGEA,

ou pelo fone 32288770.

Mais uma vez os associados

vão definir os rumos da AGEA

para o próximo período. O pro-

cesso eleitoral para a escolha do

novo presidente, vice-presidentes

e dos Conselhos Deliberativo e

Fiscal da associação já está em an-

damento.  As inscrições das cha-

pas podem ser feitas na sede da

AGEA até o dia 28 de março,

dentro do horário de expediente

normal da Associação, das 9h às

18h. Até o fechamento desta edi-

ção apenas uma chapa estava inscri-

ta, que é a Chapa 1, da situação, pre-

sidida por Antoci Neto de Almeida.

Na próxima edição, estaremos divul-

gando todas as chapas inscritas.

Poderão participar da eleição,

votando ou sendo votado, os associa-

dos há mais de seis meses, nas catego-

rias  de beneméritos e efetivos, em dia

com as obrigações sociais, conforme

prevê o Estatuto Social da AGEA. Sai-

ba mais sobre as eleições na pág 04. LEIA NESTA EDIÇÃO

A AGEA

organizou

uma via-

gem no fe-

riadão de

P á s c o a

p a r a

B u e n o s

Aires. Um

passeio que promete, com city tour

panorâmico pela  capital Argentina, vi-

sitas a Cassinos, shoppings e outras

atrações. A saída de Porto Alegre está

marcada para o dia 05 de abril e o

retorno será no dia 08 de abril. As

vagas são limitadas e os  interessados

já podem garantir o seu lugar entran-

do  em contato com a AGEA pelo fone

3228 8770, com Juliana.
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