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ESPAÇO DO
ASSOCIADO

Sonho de uma louca!

Sonhei que havia enlouquecido
E assim despida de entendimento
Louca eu sonhava... E apesar disso
Ou talvez por isso, era feliz!

E segui sonhando, sonhos prazeres
Alegrias tão fácil tudo
Tudo tão bem que da realidade
A imaginação, não dispara um passo.

Pode uma louca, enfim ser feliz
assim?
De qualquer maneira
esta alegria imensa
que esta irmã da morte, me
procionava
Tanta felicidade.

O que é bom não dura, e naturalmete
esse doce estado tinha que ter fim
E acordei suspensa, num febril
desejo
De outra vez sonhar, enlouquecer de
novo!

Pesa-me a certeza que a mãe nature-
za se esqueceu de mim!
E a razão me diz que só louca ou em
sonho posso ser feliz.

Lory Camargo

Aposentada

Jantar reuniu

diretoria e associados

de Caxias do Sul

A diretoria da AGEA confraterni-
zou e trocou informações com os
associados de Caxias do Sul. O
encontro aconteceu no dia 30 de
setembro, em Caxias.

Associados da AGEA

em passeio ao Gravatal

Um grupo de associados da AGEA
aproveitou os momentos de lazer,
descanso e integração proporcio-
nados pelo passeio para as Termas
de Gravatal.

Seminário insere integrantes de comitês de
assessoramento no universo da FUNCEF

Os integrantes dos comitês de
assessoramento às instâncias de
gestão da FUNCEF participaram
nos dias 29 e 30 de outubro, em
Brasília (DF), de um Seminário
para aprofundar o contato com as
questões relacionadas ao cotidia-
no da administração do Fundo de
Pensão dos empregados da Caixa.

Titulares e suplentes dos co-
mitês de Auditoria, Benefícios,
Ética e Investimentos, num total
de 68 pessoas, participaram do

seminário, onde se discutiu estru-
tura organizacional, a política de
investimentos, os planos de bene-
fícios, a gestão de pessoas e o pla-
nejamento estratégico da Funda-
ção. O evento ocorreu na sede da
Funcef, por iniciativa conjunta dos
órgãos de gestores do fundo de
pensão (diretoria e conselhos)
com as entidades representativas
dos associados.

Os comitês são resultado de
uma longa luta dos empregados.


