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Pacote Corpus Christi em Buenos Aires
06 a 11 de junho de 2007

Rua Gen. Bento Martins, 24 sala 401 – Centro Porto Alegre – RS – Brasil
Fone e Fax: (51)3228 6388

renata@felliniturismo.com.br    www.felliniturismo.com.br

A partir de US$ 643,00 por pessoa.
Inclui:

 04 diárias de hospedagem no Hotel Republica com
café da manhã e taxas; Traslado Aeroporto / Hotel /
Aeroporto; City Tour em Buenos Aires; Seguro de
Viagem; Bolsa de Viagem; Passagem aérea TAM.

Outras opções de pacote (Montevidéu, Santiago do Chile, Punta del Este, etc.): Consulte-nos.

Associação do Amazonas já trabalha
na organização do XXIX Simpósio

O trabalho de organização do

XXIX Simpósio, que acontecerá de

14 a 19 de outubro, em Manaus, já

começou. A Associação de

Economiários Aposentados do Ama-

zonas está empenhada para garantir o

sucesso do evento. Conforme a pre-

sidente da Comissão Organizadora do

Simpósio, Maria Auxiliadora da Silva,

os desafios para se organizar um even-

to da grandeza do simpósio são mui-

tos, mas os aposentados do Amazo-

nas estão preparados para enfrentá-

los e vencê-los.

Maria Auxiliadora conta que nes-

sa etapa da organização, a comissão

está analisando as propostas de empre-

sas de Turismo e de Eventos para a pres-

tação de serviços . Segundo ela, o local

definido para a realização do Simpósio,

o Tropical Hotel de Manaus, possui toda

a estrutura para atender um evento des-

se porte.

A presidente da Comissão do

Simpósio diz que será mantido o mes-

mo padrão dos eventos anteriores em

termos de programação e atividades,

com pequenas variações determinadas

pelas características regionais. “Anima-

nos o desejo de realizarmos um

Simpósio digno do atual desenvolvi-

mento de nossa cidade e que há de se

destacar, também, pelo carinho e aten-

ção que serão dispensados aos nos-

sos colegas e amigos que marcarão pre-

sença no XXIX Simpósio Nacional dos

Economiários Aposentados e Pensio-

nistas da Caixa”, declarou Auxiliadora.
( na próxima edição, confira o que

Manaus tem a oferecer aos visitantes)

Gabrielense assume a UNEI disposto
a lutar pela recuperação das perdas

José Gabrielense Gomes Duarte

assumiu a UNEI - União Nacional dos

Economiários, no dia 15 de janeiro,

firme no propósito de colocar em prá-

tica a sua principal bandeira de cam-

panha, que é a luta pela recuperação

das perdas salariais e pela defesa dos

aposentados junto  à Caixa e a

FUNCEF. Nesse sentido, ele come-

mora a criação do Grupo de Trabalho

que trata do assunto na FUNCEF, do

qual é participante.”Essa é uma inicia-

tiva importante para que todos enten-

dam que existe a defasagem”, afirmou.

Gabrielense destaca que a atual

diretoria se propõe trabalhar com se-

riedade, muito unida e amiga. Em ter-

mos administrativo, o presidente pre-

tende dentro do possível mexer na

máquina em geral e garante que serão

mantidos os atendimentos em todas as

regionais e os convênios.

XXVIII SIMPÓSIO
Mais notícias do

Aprovada a prestação

de contas  do Simpósio

A prestação de contas do XXVIII
Simpósio recebeu a aprovação da
Assembléia Geral Ordinária da
Fenacef . Confira o resumo:
Receitas Orçamentárias Totais
R$ 591.250,00
Despesas Orçamentárias Totais
R$ 591.199,30
Saldo dos Recursos Orçamentários
R$ 50,70.
* Além da taxa de inscrição e do
Fundo do Simpósio, participaram
como fonte de recursos orçamentá-
rios do evento a FENACEF,  a Cai-
xa Econômica Federal
(REDECARD), Caixa Sasse Segu-
ros e a FUNCEF.
*O evento contou ainda com o apoio
da Cooperforte, da Bika Corretora
de Seguros, Mapfre e Medex.

Patrono e inscrições
 do XXIX Simpósio

A FENACEF aprovou o nome de Silvio
Lins Nobrega para patrono do XXIX
Simpósio. Também foi deliberado os
valores e as formas de inscrição para o
evento. Todas as inscrições deverão
passar pelas associações, independen-
te se são ou não de associados. As ins-
crições feitas até 30 de julho, terão o
custo de R$ 80,00 para os que contribu-
em com o Fundo do Simpósio e R$
100,00 para os demais.   Passado esse
prazo, as incrições feitas até 30 de agos-
to serão R$ 100, para os que contribu-
em com o Fundo e 120 para os demais.


