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Até que enfim...
Acompanhando as publicações em re-

vistas e jornais no ambiente

economiário, tenho verificado que, no

meu entendimento, cada vez menos se

dá a conhecer pessoas e coisas da nos-

sa CAIXA. “Gente” e colegas de gran-

de gabarito que se projetaram dentro

da empresa pelo seu trabalho, dedica-

ção, empenho, amor e que efetivamente

fizeram a grandeza da CEF, semeando

boas sementes e que hoje colhemos em

abundância os frutos daquele trabalho.

Mas agora, enfim, vejo uma publica-

ção no Jornal da UNEI que fala na

passagem de um grande presidente da

CEF, Karlos Rischbiter. Homem de

caráter que lutou para colocar a nossa

empresa no merecido lugar em mo-

mentos difíceis no cenário econômico

nacional. Digno, honesto, capaz, en-

fim, um grande administrador. Empol-

gado com o trabalho que fazia e

respeitador da “prata da casa”. Como

bem disse Gabrielense “que falta você

nos faz estimado presidente

Rischbiter”.

Pode ser que agora deixem de se ocu-

par com Abreu e Lima, Elis Regina,

Che Guevara e tantos outros, inclusive

políticos que se aproveitam para apa-

recer em jornais e revistas que são im-

pressos com os nossos recursos e que

certamente não sabem/sabiam da exis-

tência e muito menos da nossa querida

e velha CAIXA. Vamos nos ocupar

com a “prata da casa”, que é pródiga

em gente competente, que fez a  gran-

deza e a história da Instituição.

Luiz Carlos de Aragão

Aposentado- RS

Grupo Solidariedade
entrega doações

O Diretor Administrativo da AGEA,

Milton José da Silva, entregou fraldas

geriátricas para os familiares do

associado Antônio Almeida Lanes.

A vice-presidente da AGEA e coor-

denadora do Grupo Solidariedade,

Beatriz Borba Gonzaga, juntamente

com o integrante do Grupo, Luiz Carlos

de Aragão, entregou gêneros alimentí-

cios para  o Instituto de amparo ao

Excepcional - INAMEX.

O Grupo Solidariedade entregou os

donativos arrecadados nos almoços

mensais pelos integrantes. Este mês os

beneficiados foram o associado Antô-

nio Almeida Lanes e o Instituto de

Amparo ao Excepcional.

Grupo da AGEA assistiu desfile

farroupilha em Livramento
O Grupo de associados da

AGEA, que participou do

passeio a Livramento, no fe-

riado de 20 de setembro, as-

sistiu ao desfile farroupilha.

Um verdadeiro espetáculo de

integração entre gaúchos e

uruguaios. Garantindo ainda

mais o sucesso do passeio,

que contou com excelente

recepção do Portal Hotel.


