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 XXX Simpósio vai reunir aposentados e
pensionistas da Caixa em Aracaju-SE

A AGEA já está com uma delega-

ção de 60 associados inscritos para

participar do XXX Simpósio Nacional

de Economiários Aposentados e Pen-

sionistas da Caixa, que acontece de 09

a 14 de novembro, em Aracaju-SE.

Ainda há vagas para as pessoas que

querem fazer parte do grupo. Os inte-

ressados devem entrar em contato com

a agência Business Line, pelo fone (51)

30612323 e verificar as condições de

pagamento do pacote.

Um total de mais de 1.000 parti-

cipantes  já estão inscritos em todo o

Brasil. O presidente da AEA Sergipe,

Raimundo Santos Andrade, disse que

a associação e a comissão

organizadora estão empenhadas para

garantir o sucesso do evento.  “Que-

remos oferecer uma boa acolhida aos

Não fique de fora da variada pro-

gramação organizada  pela AEA

Sergipe, que além de palestras e deba-

tes, contará com apresentações típicas

regionais, como o São João, e passeios

inesquecíveis pela orla.

nossos visitantes, com respaldo no su-

cesso dos Simpósios anteriores,

estamos elaborando uma programação

voltada para a confraternização, o en-

tretenimento e, sobretudo, para a dis-

cussão dos diversos temas relaciona-

dos aos reais interesses dos aposenta-

dos e pensionistas da Caixa”, decla-

rou Raimundo.

Grupo gaúcho vai apresentar
seis trabalhos no evento

O Rio Grande do Sul inscreveu seis

proposições para serem debatidas e

encaminhadas no XXX Simpósio. To-

dos os trabalhos são de autoria do

aposentado Jesus de Moura Estery e

tratam de temas importantes para apo-

sentados e pensionistas da Caixa, como

a questão da recuperação de perdas,

a relação entre a Caixa e a FUNCEF

e outros.

Participe!!!

Estatuto Social da AGEA

passa por alterações
A AGEA alterou o Estatuto So-

cial da entidade no que diz respei-
to a isenção de mensalidades para
os Sócios Beneméritos. Com a al-
teração, aprovada em Assembléia
Geral Ordinária, o parágrafo 5°, do
capítulo IV, Art 08, da Seção das
Receitas, ficou com a seguinte re-
dação: “os Sócios Beneméritos
agraciados com esse título passa-
rão a pagar mensalidade, ficando
doravante inexistente o benefício
do não pagamento de mensalida-

des pelos futuros que vierem a
deter o título e os Sócios Hono-
rários serão isentos de mensalida-
des”.

A alteração passa a contar para
quem for contemplado com o tí-
tulo após essa definição, os asso-
ciados que já receberam continu-
arão isentos. Também foram reti-
radas do Estatuto todas as altera-
ções anteriores, aprovadas em 14
de outubro de 2004, em função da
atual legislação.
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