
Filiada à FENACEF

Impresso

Especial

2648/2004-DR/ RS

AGEA

CORREIOS

N°209 SETEMBRO/2007

Um espaço aberto à participação
Reunião das quintas-feiras têm  se destacado, há mais de 10 anos, como um

espaço de debates e esclarecimentos entre associados e a diretoria da AGEA

As reuniões das quintas-feiras já fa-

zem parte do calendário de eventos per-

manentes da AGEA, independente do

número de participantes, todas as se-

manas, das 14h às 16h, a diretoria da

AGEA está conversando, debatendo e

prestando esclarecimentos para os as-

sociados. O encontro é democrático e,

portanto, nele todos podem participar

dando sugestões, criticando e debaten-

do os mais variados assuntos que di-

zem respeito à vida dos aposentados e

pensionistas da Caixa.

Sem uma pauta rígida, as dúvidas,

questionamentos e posicionamentos dos

associados são colocados em pauta

conforme vão surgindo. No final, além

do esclarecimento, o espaço acaba sen-

do um grande encontro de conversa

calorosa entre amigos sobre temas de

interesse de todos. (Leia Mais pág 02)
Associados de Passo Fundo e Caxias
do Sul receberam a diretoria da AGEA

Encerrando mais uma rodada

de encontros da diretoria da AGEA

com os associados da principais

regiões do Estado, foram realiza-

das, no mês de setembro,  reuni-

ões na regionais de Passo Fundo e

Caxias do Sul.

Os encontros se iniciaram no

mês de junho e estão dentro da

proposta da atual diretoria de dar

atenção especial aos associados

do interior. “Queremos levar aos

associados de todas as regiões do

Estado, as informações e estrutu-

ra que a AGEA disponibiliza na

sede, em Porto Alegre”, destacou

o presidente Antoci Neto de

Almeida.(Leia Mais - pág.)

LEIA NESTA EDIÇÃO
Saúde Caixa credencia UNIMED para

atendimentos na Região da Fronteira - contracapa

Prepare-se!

Vem aí, o tradicional
Jantar de Final de

Ano da AGEA
QUANDO: 30 de novembro de 2007
LOCAL: Clube do Comércio

Os ingressos já podem ser adqui-

ridos na Secretaria da AGEA pelo

preço de R$ 35,00 por pessoa


