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É possível reaver o Imposto de Renda retido
quando do recebimento do auxílio alimentação.

PCC e PCS/98 - Reenquadramento para
quem aderiu ao REB.

Já temos aposentados que já receberam

Convênio- UNEI- Atendemos  com hora marcada nas
quartas-feiras, das 14h às 16h, na Sede ( Andradas,

1234, 9° andar, sala 905)

Contamos com a colaboração de

Renato S. Dias, aposentado da CEF

XXX Simpósio Nacional dos Economiários
Aposentados e Pensionistas da CAIXA

A delegação gaúcha que participa

do XXX Simpósio Nacional de

Economiários Aposentados e Pensio-

nistas da Caixa, que acontece de 09 a

14 de novembro, em Aracaju-SE, é

composta de 68 participantes.  Os gaú-

chos, que têm tradição em participa-

ção no evento, levam a Aracaju seis

trabalhos para contribuir com os de-

bates do encontro, todos de autoria do

associado Jesus de Moura Estery.

Conforme o coordenador geral do

Simpósio, Geraldo de Oliveira, já fo-

ram recebidas 1.100 inscrições, com

participação de aposentados e pensi-

onistas de todo o Brasil. Ele acrescen-

ta ainda que a coordenação está finali-

zando os preparativos para receber os

participantes com muitas surpresas,

AGEA participa do evento com delegação
de 68 pessoas e seis proposições

desde o aeroporto até o encerramen-

to. “Queremos receber os amigos e

colegas de braços abertos,com a

receptividade típica do sergipano e com

o somatório de belezas naturais que

temos para oferecer”, destacou Ge-

raldo.

Programação variada
Os organizadores prometem uma

programação variada para agradar a

todos os gostos. “Será um misto de

debates, de discussão de assuntos de

interesse dos aposentados, de confra-

ternização, jantares, turismo, jogos e

de encontro com a cultura do povo

sergipano”, explicou o coordenador.

Conforme Geraldo, quem for ao

Simpósio vai encontrar uma mostra do

folclore local com apresentações de

grupos típicos e com a tradição dos

festejos juninos na noite típica “Sergipe

é o país do forró”, onde os participan-

tes deverão estar vestidos com roupas

caipiras e poderão apreciar a culinária

e a música regional.

Presenças confirmadas

O Ministro da Previdência Social,

José Barroso Pimentel, já confirmou

presença no Simpósio. Ele vai ser

palestrante, no dia 10 de outubro,

quando os aposentados e pensionistas

vão ter a oportunidade de esclarecer

dúvidas em relação à Previdência.

Também participam do evento direto-

res da CAIXA e da FUNCEF, sendo

que o debate mais esperado será o do

Diretor de Benefícios.

Outra presença confirmada é a do

ator global, Leandro Hassum, come-

diante do programa Zorra Total. O ator

vai se apresentar na Noite de Humor,

promovida pela Cooperforte, no dia

10 de novembro, às 20h, no Hotel

Parque dos Coqueiros. Os convites

devem ser retirados no estande da

Cooperforte no evento.


