
Grupo Solidariedade retomou as atividades

Depois de encerrar o ano de 2007
com um almoço de confraternização,
no Clube do Comércio, o Grupo So-
lidariedade da AGEA já retomou as

atividades em 2008. A primeira reu-
nião do ano aconteceu no dia 15 de
janeiro. O Grupo Solidariedade rea-
liza encontros todas as terças-feiras,
das 14h30 às 16h, na sede da AGEA,
com o objetivo de prestar serviços de
solidariedade aos colegas associados
da AGEA e familiares que necessitam
de algum tipo de apoio. Os aposen-

tados e pensionistas interessados em fa-
zer parte do grupo, devem compare-
cer na sede da AGEA num dos encon-
tros do grupo.

AGEA entrega placa de Sócio Honorário
Em visita ao Rio Grande do Sul e à
AGEA, o ex-presidente da Caixa na
época da autarquia, Rafael Peres
Borges, recebeu da diretoria da
AGEA a placa de Sócio
Honorário.Durante o período que
esteve na presidência da Caixa foi
quando aconteceu uma grande ex-
pansão de agências em todo o RS.
Por esse motivo e por todos os ser-
viços prestados em prol da classe
economiária, que Rafael Peres
Borges foi condecorado Sócio Ho-
norário da AGEA.

Na foto: Dahne, Rafael Peres Borges, o
presidente Antoci e o diretor financeiro
Newton

AGENDA DE EVENTOS 2008 Representante dos
aposentados no Conselho

da FUNCEF presta contas
A aposentada Regina Maria da

Costa Britto Pereira tem representado
os aposentados no Conselho Fiscal da
FUNCEF com muita determinação e
estrita observância do papel definido no
Estatuto da FUNCEF para o Conse-
lho, principalmente no que se refere aos
controle e fiscalização da gestão admi-
nistrativa e econômico-financeira. Sua
atuação como suplente no Conselho tem
se destacado não apenas pelo exame
das matérias pautadas para apreciação
do conselho, mas também pela apresen-
tação de sugestõesde medidas para o
aprimoramento da gestão.

Entre as principais ações, desta-
cam-se as sugestões de criação de uma
Ouvidoria na FUNCEF, revisão da po-
lítica de reavaliação imobiliária, elabo-
ração de um plano de redução das des-
pesas administrativas, atendimento
tempestivo aos requerimentos dos par-
ticipantes.

Regina apresentou ainda uma série
de questionamentos sobre vários assun-
tos, como a contratação de consultorias,
o processo eleitorial de 2006 , entre ou-
tras. Ela também fez um acompanhamento
direto dos atos de gestão da Fundação.
Nossa representante tem demonstrado
determinação férrea na luta em defesa
dos interesses dos participantes.

 Opções de lazer e cultura para todos os gostos

Março: 28 a 30
Passeio a Santana do Livramento
Abril: 19 a 21
Santo Ângelo
(Missões)
Maio:

09- Jantar  em
Homenagem às Mães
21/05 a 01/06 Termas de Piratuba

-SC
Junho:

Passeio  a
Santana do
Livramento
Julho:

Feira do Doce

Feira do Peixe
Agosto:

16 - Passeio de
Maria Fumaça
Setembro:

19 a 21- Santana
do Livramento
Evento Cultural
Outubro:

Evento Cultural
Novembro:

09 a 14 - Simpósio
Aracajú-SE
Dezembro:
04 - Reunião Representantes
05 - Jantar de Confraternização

***A programação é inicial e está sujeita a alterações
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