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O tradicional Jantar de Confraterni-

zação de Final do Ano da AGEA

será no dia 05 de dezembro, a partir

das 20h30, no Clube do Comércio.

Será um momento de integração

entre os associados, familiares e

convidados. A animação será da

“The Cadillac Band” e “Art Show”,

que apresentarão ritmos dos anos

60, 70 e 80.Os convites podem ser

adquiridos na Secretaria da AGEA.

Faça a sua reserva o mais rápido

possível e garanta a sua participação.

III Concurso Literário

já tem vencedores

Diretor  de Investimentos  da FUNCEF participou

de reunião com associados gaúchos

O diretor de Investimentos da

FUNCEF, Demósthenes Marques, esteve no

Rio Grande do Sul, no dia 08 de outubro,

para participar de reunião com aposentados

e pensionistas da Caixa. O encontro, orga-

nizado pela APCEF-RS, contou com a par-

ticipação do vice-presidente da AGEA, Sér-

gio Atair dos Santos.

Na ocasião, o diretor falou sobre a cri-

se econômica mundial e as conseqüências para os fundos de pensão, em

especial a FUNCEF. (Mais sobre a FUNCEF no encarte especial nesta edição)

Na terceira edição, o Concurso Literário da AGEA já se firmou como um

evento tradicional no calendário oficial da entidade.  Organizado pela Diretoria

de Cultura com o propósito de estimular os aposentados e pensionistas a

liberar os talentos com a escrita, o concurso finalizou esta edição com 19

trabalhos inscritos nas categorias poesia, crônica e contos. A cerimônia de

premiação aconteceu no dia 30 de outubro, na sede da AGEA.

(Leia mais pág. 03)

III Mostra de Artes

A AGEA está recebendo até o dia

15 de novembro os trabalhos para

a III Mostra de Artes, organizado

pela Diretoria Cultural. Os interes-

sados devem entrar em contato com

a Marly na Secretaria da AGEA,

pelo fone 32288770.


