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AGEA entregou premiação aos
vencedores do Concurso Fotográfico
Os vencedores da 1º Concur-

so Fotográfico da AGEA recebe-

ram a premiação em solenidade,

que aconteceu no dia 27 de agos-

to. Na ocasião, o Diretor Cultural

da AGEA, Alcio Cancello Faria,

destacou a importância da realiza-

ção de eventos culturais e de

integração dos associados.

A associada Jane Andiara Zofoli,

de Santa Maria, que ficou em 1º lugar,

elogiou a iniciativa da AGEA na orga-

nização de atividades de criação e ma-

nifestação artísticas ou de expressão

dos associados. “Adoro participar dos

concursos organizados pela AGEA”.

O segundo lugar do concurso foi para

a associada Maria Isabel Tajes

Ferreira, de Pelotas. A associada

Cornélia Marasca Gassen, de Dois Ir-

mãos, ficou com o terceiro lugar.

De acordo com o diretor, a qua-

lidade e a criatividade apresentada nos

trabalhos inscritos foi motivo de sa-

tisfação da organização do evento.

“Como é um evento novo em nosso

calendário, esperamos que a partici-

pação, na próxima edição, seja supe-

rior”, afirmou.

III Concurso Literário
Os associados da AGEA mos-

traram mais uma vez que estão em

plena atividade intelectual e cultural.

Dezenove trabalhos foram inscritos na

3ª edição do Concurso Literário, sen-

do seis na categoria poesia, sete na

crônica e seis no conto. O concurso

era aberto a todos os associados, que

podiam participar com textos nas ca-

tegorias crônica, conto e poesia. A

Comissão Organizadora, coordena-

da pelo Diretor Cultural, Alcio

Cancello Faria, já encaminhou os tra-

balhos para a Comissão Julgadora e,

em breve, serão divulgados os ven-

cedores, que receberão premiação

em dinheiro, em solenidade na

AGEA.

Jantar de Final de Ano
Já começaram os preparativos para

o tradicional Jantar de Final de Ano

da AGEA, que está sob a coordena-

ção do Vice-presidente, Sérgio Atair

dos Santos, e do Diretor Financeiro,

Newton Barcellos. O evento acon-

tecerá no dia 05 de dezembro, no

Clube do Comércio. A animação será

da “The Cadillac Band” e “Art

Show”, com músicas dos anos 60,70

e 80.

Livramento em outubro

A AGEA organizou mais um passeio

a Santana do Livramento. A saída

será no dia 17 de outubro. Mais in-

formações na AGEA, pelo fone

3228-8770

NOTA JURÍDICA
A AGEA alerta os seus

associados, que já ingres-

saram com a ação solici-

tando a cesta-alimenta-

ção e que pagam o segu-

ro jurídico da APCEF,

para que comuniquem

por escrito a APCEF que

já possuem essa ação

com a AGEA. Essa me-

dida é para evitar

duplicidade de ação.

Comitê de Acompanhamento
da Rede Credenciada do

Saúde Caixa
A AGEA participou de uma reunião

no Sindicato dos Bancários para a cria-

ção do Comitê de Acompanhamento da

Rede Credenciada do Saúde Caixa. A

proposta é que o Comitê acompanhe as

atividades relativas ao credenciamento

e descredenciamento de profissionais e

entidades prestadoras de serviços. O

comitê será formado por cinco partici-

pantes titulares e seus respectivos su-

plentes, ativos e aposentados, indicados

pelas entidades e um representante da

GIPES. Hoje já existe em funcionamen-

to um GT de Saúde e o Conselho de

Usuários do Saúde Caixa.

1° Lugar - Jane Andiara Zofoli

2° Lugar- Maria Isabel Tajes Ferreira

3° Lugar - Cornélia Marasca Gassen
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