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Pesquisa recente, amparada em
base científica e comprovadamente
séria, indica que o conhecimento, pro-
gressivo e crescente, é o mais seguro
indutor de vontades ou ações mais
criativas, facilitador na busca por es-
tratégias viáveis, elevação dos níveis
de auto-estima, crescimento pessoal
ou de grupos. Compreensão e
conscientização em relação ao com-
portamento sócio-econômico e a evo-
lução do mundo atual, suas surpreen-
dentes mudanças e os principais re-
sultados ou conseqüências por ele pro-
duzidos, intimamente correlacionam-
se com os níveis de crescimento pes-
soal, pela via do conhecimento, seja
este, formal ou não, generalista ou es-
pecífico.

Indubitavelmente, somente a
participação, o debate produtivo, o
aprendizado pessoal ou coletivo, ne-
cessariamente sem estrelismo, sem
ranço ideológico ou preconceitos, in-
tegrado aos movimentos
associativos, leva ao conhecimento,
capacita para questionamentos mais
seguros, para a defesa de direitos,
engrandece e dignifica. Pessoas que
de nada participam, habitualmente
dispersas e que, por decisão pessoal
ou descaso, alienam-se, acabam ele-
gendo os caminhos da estagnação ou,
o que é pior, da regressão. Desper-
diçam oportunidades, ficam para trás,
rebaixam-se, desfalcam e debilitam os
movimentos associativos mais legíti-

mos. A indiferença, o afastamento deli-
berado, a alienação voluntária, sinalizam
demonstrações de submissão, “Vôo
cego”, insegurança e dependência face
ao desconhecimento sobre vontades, de-
cisões ou tendências autoritárias,
castradoras de direitos e que, certamen-
te, acabarão impondo rebaixamento pes-
soal, situação de desigualdade, desprezo,
preocupações e mudanças desagradáveis
no rumo de suas vidas.

Já, por aqui, considerando a impor-
tância do saber e da participação, sem-
pre atentos e marcadamente na vanguar-
da, os integrantes do chamado grupo das
quintas-feiras, patrocinados e incentiva-
dos pela AGEA, sabiamente, pelos cami-
nhos do conhecimento, buscam melhor
compreensão, a necessária capacitação
pessoal para o debate, questionamentos
e, se for o caso, a pronta rejeição de me-
didas ou vontades adversas, geradoras de
inconformidade e revolta.

Como ainda caminhamos sobre ter-
reno minado, sujeito às vontades e de-
terminações de modelo macro-econômi-
co indigesto, avesso ao social e castrador
de direitos, não existem razões para que
você não participe. Venha, exercite sua
criatividade e não permita  que , com
sua ausência e em seu nome, donos do
poder em Brasília continuem adotando
práticas de crescente rebaixamento e
desprezo.

Jesus de Moura Estery

Associado da AGEA

Reunião das quintas vai apresentar

palestras do Simpósio sobre previdência
A AGEA está organizando a apresentação das duas palestras sobre previdên-

cia que aconteceram durante o XXVIII Simpósio, em Gramado. As palestras

sobre Previdência Oficial-INSS, proferida pelo economista e assessor do

Ministro da Previdência,  Celecino de Carvalho Filho, e Previdência Comple-

mentar - Fundos de Pensão, apresentada pelo economista Paulo Sérgio Ferreira,

serão reapresentas nas reuniões de quinta-feira dos dias 11 e 18 de outubro.

A  AGEA abriu mais um espaço de par-

ticipação para os associados, que é a

coluna do associado.Esse espaço em

nosso Informativo está a aberto a par-

ticipação de todos através do envio de

artigos de opinião poesias, contos, his-

tórias da Caixa, curiosidades, etc. Sa-

bemos que a AGEA é cada um de nós,

que participa, discute e constrói a cada

dia a história de luta em defesa dos di-

reitos dos aposentados e pensionistas

da Caixa. PArticipe e ajude a fazer  a

nossa historia.

Neste sentido, destacamos também as

reuniões de quinta-feira, que são mo-

mentos democrátivos de debate de idéi-

as sobre os assuntos que fazem parte

da vida dos aposentados e pensionis-

tas. São encontros, que além de pro-

porcionar o esclarecimento dos aposen-

tados, permitem o bate-papo entre co-

legas. Sempre destacando o caráter

propositivo e decisivo, pois surgem des-

tes econtros definições de atuação em

diversos temas, que são considerados

e muitas vezes encaminhados a

FENACEF e a FUNCEF.

Algumas das questões muitas vezes

debatidas nas reuniões nternas da

AGEA fazem parte da pauta de discus-

são nacional, como a questão da ex-

tensão do cheque e cesta-alimentação

para todos e o plano de saúde para os

PADVs e filhos maiores, que hoje es-

tão na pauta de negociação com a Cai-

xa.

A importância do conhecimento
A AGEA somos

todos nós!


