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Jantar de Fim de Ano integrou associados
O tradicional jantar de final

de ano da AGEA repetiu o suces-
so dos anos anteriores. O salão
dos espelhos do Clube do Co-
mércio ficou lotado por associa-
dos, familiares e convidados, ga-
rantindo um verdadeiro momen-
to de integração da família
economiária. Ao som da The
Cadilac Band, os participantes
dançaram e descontraíram com os
ritmos dos anos 60,70 e 80.

O destaque para a grande partici-
pação do associados do interior, com
a presença dos representantes regio-
nais de Santa Maria, Pelotas, Bento
Gonçalves, Tramandaí, Santo Ângelo,
Rio Grande, Alegrete, Camaquã,
Erechim e Caxias do Sul. Também
participaram do evento, o gerente da
GIPES, Renato M. Jardim, o presiden-
te da AGECEF, Neivaldo F. Della
Giustina Carvalho, o gerente de Con-

troles da GBOEX, Marcílio Rosa da
Silva, o gerente regional da
Cooperforte, Odilar Capellari, o re-
presentante da APCEF e Caixa Fede-
ral, Ruben Danilo Pickorodt, o Coor-
denador da Ong Moradia e Cidada-
nia, Artur Ferreira Almeida, o presiden-
te do Clube do Comércio, José Antô-
nio Jaques Cunha e o representante da
Viação União Santa Cruz,  Hermes
Zanini, dentre outros convidados.

Missa de Ação de Graças

Um momento de oração, benção e agra-
decimento para encerrar o ano na
AGEA. Foi a missa de Ação de Gra-
ças, que aconteceu no dia 04/12, no Sa-
lão Nobre da AGEA, celebrada pelo Frei
Eugênio, da Paróquia Santo Antônio do
Pão dos Pobres.

Conselho Deliberativo fez a última reunião do ano
O Conselho Deliberativo da AGEA, presidido por Antônio Carlos Mariani
Mansur, esteve reunido no dia 15 de dezembro. Na ocasião, foi apresen-
tado o último Balancete da AGEA, análise da execução orçamentária de
2008 e proposta orçamentária para 2009. Os conselheiros também apro-
varam a Comissão Eleitoral para as eleições 2009, o regulamento do pro-
cesso eleitoral e o aumento das mensalidades, que passarão para R$ 19,00
a partir de janeiro de 2009.

Reunião das quintas-
feiras entra em recesso

A tradiconal reunião das quintas-feiras,
entre a diretoria da AGEA e os associa-
dos, entrou em recesso durante o período
de férias. Os trabalhos serão retomados
no mês de março. Durante todo o período
de férias, a diretoria estará à disposição
para qualquer tipo de esclarecimento.

Diretora da AGEA recebeu
diploma pela ONG

Adiretora da AGEA, Dora Neuberger,
recebeu pela ONG Moradia e Cidada-
nia o Certificado de Responsabilidade
Social 2008, concendido pela Assembléia
Legislativa.
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