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A associada da AGEA, Estelamar

Rovani, vai lançar, no próximo dia 03

de novembro, na Feira do Livro de

Porto Alegre, o livro “Cuestiones de

Literatura, Cultura y Linguística aplica-

da: prácticas en lengua española”, no

qual ela é co-autora. A obra, organiza-

da pelas professoras Tânia Keller e

Rosane Zimermann, já foi lançada, no

dia 29 de agosto, durante a Jornada de

Literatura de Passo Fundo.

Estelamar Rovani é Graduada em

Letras pela UPF, Habilitada em Língua

Aposentada de Passo Fundo vai lançar
livro na Feira do Livro de Porto Alegre

Espanhola pela UPF, Especializada em

Língua e Literaturas em Língua Espa-

nhola pela PUCRS.

Diretoria da AGEA se reuniu com
associados de Passo Fundo e Caxias

Associados de Passo Fundo ouvem os esclarecimentos

Caxias do Sul: participação e questionamentos no encontro

A reunião entre a diretoria da AGEA e os aposentados e pensio-

nistas de Passo Fundo aconteceu no dia 05 de setembro, na

Sede da APCEF, na Roselândia. O encontro foi marcado pelo

debate e discussão das principais dúvidas em relação ao

Saldamento, recu-

peração de perdas,

ações judiciais e

outros.

Os mesmos assun-

tos também pauta-

ram o encontro em

Caxias do Sul, que aconte-

ceu no dia 15 de setembro,

no Sindicato dos Bancários.

Além da reunião de trabalho,

os associados confraternizaram com

um churrasco em Passo Fundo. Em

Caxias do Sul, a recepção aconteceu

no Sítio Caminho da Luz.

Reunião com
representantes

regionais
A AGEA vai reunir, no dia 30 de

novembro, todos os represen-

tantes regionais em Porto Ale-

gre. O encontro, que terá iní-

cio às 9h30 min, tem como ob-

jetivo a troca de informações

entre a diretoria e os represen-

tantes, para que os mesmos in-

formem os associados de suas

regiões sobre as novidades.


