
Depois de um período de reces-

so de férias, a diretoria da AGEA re-

tomou, no dia 08 de março, as reuni-

ões semanais das quintas-feiras para

tratar assuntos de interesse dos as-

sociados. No primeiro encontro do

ano, a pauta abordou temas como a

questão da recuperação de perdas,

com a criação de um Grupo de Tra-

balho na FUNCEF para tratar do

assunto, as ações de bi-tributação e

de equiparação, o Saúde Caixa, en-

Reuniões com os associados estão de volta
tre outros. Os encontros acontecem

sempre nas quintas-feiras, das 14h
às 16h, na Sede da AGEA.

CAXIAS DO SUL
Os associados da Região de Caxias

do Sul têm encontro marcado no dia

27 de março, quando acontece o pri-

meiro jantar do ano de 2007. No en-

contro será criado um cronograma de

encontros e atividades para todo o

ano. Para mais informações, entrar em

contato com o representante regional,

Jorge Pacheco.

PASSO FUNDO
O representante Nelso Dalbosco vai

reunir em breve o grupo para definir

uma agenda de encontros para o ano.

No passado, os aposentados fecha-

ram o ano com chave de ouro, pois

foram homenageados durante as fes-

tividades de 60 anos da agência Pas-

so Fundo.

ROSÁRIO DO SUL
A regional está organizando um jantar

de integração dos associados, com

data a ser definida. Os interessados

devem entrar em contato com o re-

presentante regional, Anibal

SANTO ÂNGELO
A regional está retomando as ativida-

des no início do mês de abril. Mais in-

formações com o representante regi-

onal Renato Konzen.

As informações sobre as atividades

e encontros da regionais devem ser

encaminhada para a Diretora de

Integração, Dora Lúcia Neuberger.
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Novo sistema de gestão no Saúde Caixa

Em visita à di-

retoria da AGEA, o

Gerente Geral da

GIPES, Renato

Mendes Jardim, diz

que   esse modelo de

gestão que está sen-

do colocado em

prática aqui, mais

focado e dividido

em áreas, é único no país. “Queremos

com isso dar um melhor atendimento

aos credenciados e aos beneficiários”,

salientou.

A Gerência ficou organizada da

seguinte maneira:

Renato Mendes Jardim (gerente ge-

Com a criação da Gerência de Filial de Gestão de Pessoas

(GIPES), em substituição a antiga RERHI (Representação

de Recursos Humanos), da qual o Saúde Caixa é parte, um

novo sistema de gestão está sendo implantado no sentido de

garantir um melhor atendimento aos usuários gaúchos.

ral) - responsá-

vel pelas ques-

tões adminis-

trativas e todo

o relaciona-

m e n t o

institucional e

consu l to r i a

organizacional.

Alice (gerente

direta) e Lígia (substituta) - cuidarão

das questões mais delicadas;

Leandro Araújo (supervisor)- respon-

sável pelo relacionamento com os

credenciados do Saúde Caixa;

Neivaldo (supervisor) - responsável pelo

relacionamento com os beneficários.


