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AGEA apresenta uma agenda
diversificada de eventos

Com o objetivo de oferecer aos
associados oportunidades de lazer e
integração, a AGEA organizou uma
agenda de eventos variada, com vi-
agens, passeios, atividades sociais e
culturais. Além dos tradicionais, como
os jantares do Dia das Mães e de
Final de Ano, Simpósio, Mostra de
Artes, Concurso Literário e viagens,
algumas novidades como a realiza-
ção de um concurso de fotografia .
A organização da agenda de even-
tos ficou a cargo do vice-presidente
da AGEA, Sergio Atair dos Santos,
e do Diretor Cultural, Álcio Cancello
Faria.

Veja a programação
Santo Ângelo e Ruínas de
São Miguel - 26 de abril

Saída de Porto Alegre: 6h
12h30- almoço com associados de Santo
Ângelo - Hotel Avenida
14h30- Reunião com associados
Noite - Espetáculo “Som  e Luz”, nas
Ruínas de São Miguel
27/04 - 9h- retorno a Porto Alegre
As inscrições já estão abertas na Recep-
ção da AGEA. As vagas são limitadas

CURTAS
Grupo Assistencial

1º Chá do ano será realizado
no dia 30 de abril

O primeiro Chá de Senhoras de 2008
já está agendado. O tradicional en-
contro de aposentadas, pensionistas
e convidadas será no dia 30 de abril,
a partir das 15h, na Sede da AGEA.
O Grupo Assistencial da AGEA volta
a se reunir todas as quartas-feiras a
partir do mês de abril.

Comprovantes de
 Rendimentos da FUNCEF
Os aposentados e pensionistas que ve-
rificaram algum problema nos demons-
trativos de rendimentos enviados pela
FUNCEF, devem aguardar para fa-
zer a declaração do Imposto de Ren-
da. A Fundação está fazendo as cor-
reções e enviará pelos Correios os
demontrativos retificados. A FUNCEF
informa que até o final de março, es-
ses comprovantes estarão disponíveis
na internet. Os demais, que não apre-
sentaram erros, também serão
disponibilizados via web. Quem já en-
caminhou a declaração e verificar
discordância dos valores recebidos no
demonstrativo anterior, deverá emitir
a declaração de ajuste anual
retificadora. A Fundação também en-
viará as informações corretas para a
Receita Federal (DIRF Retificadora).

Jantar do Dia das Mães
O tradicional jantar em comemoração
ao Dia das Mães será no dia 09 de
maio, no Clube Três Figueiras, em Por-
to Alegre. Os interessados já podem
reservar o seu lugar, com a secretaria
da AGEA.

AGEA realiza reunião com
associados de Santo Ângelo

A primeira reunião, em 2008, da diretoria da AGEA com associados do
interior, já tem data marcada. Será no dia 26 de abril, em Santo Ângelo. A
programação contará com um almoço de integração, a partir das 12h30, no
Hotel Avenida, e terá continuidade no mesmo local, às 14h30, com uma reu-
nião de esclarecimentos e debates. À noite, está programado um passeio às
Ruínas de São Miguel para assistir o espetáculo “Som e Luz”.

Os associados de Porto Alegre, interessados em participar da viagem, de-
vem se inscrever na AGEA o mais rápido possível, pois as vagas são limitadas.

A importância da participação
O vice-presidente, Sergio Atair,

destaca a importância, para a as-
sociação e para os associados, de mo-
mentos de integração, lazer, passeios,
do convívio social.  Ele acrescenta ain-
da, que a intenção da AGEA é pro-
porcionar passeios com preços mais
acessíveis e com condições de paga-
mento. “Nosso objetivo é despertar
nos colegas o desejo de passear, de
conhecer novos lugares, de reencon-
trar velhos amigos, do convívio em
grupo, o que segundo diversas pes-
quisas faz muito bem para a saúde dos
aposentados”.

A AGEA já está com as inscrições aber-
tas para o XXX Simpósio, que aconte-
cerá de 09 a 14 de novembro, em
Aracaju - Sergipe. Não fique de fora
de mais esse momento importante para
os aposentados e pensionistas da Cai-
xa.  Reserve já o seu lugar, pois só as-
sim conseguiremos que todo o grupo vá
no mesmo vôo e fique no mesmo hotel.

XXX Simpósio Nacional de
Aposentados e Pensionistas

Passo Fundo tem encontro
marcado com a diretoria

Os associados da região de Passo
Fundo já têm encontro marcado
com a diretoria da  AGEA para uma
reunião de esclarecimentos. A
reunião será no dia 09 de abril.
Mais informações com o repre-
sentante regional Nelso Dalbosco,
pelo fone (54) 99813186


