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AGEA presta homena-
gem às mães

A homenagem da AGEA a todas mães já tem
data marcada. O tradicional jantar de Dia das
Mães será no dia 08 de maio, no Três Figuei-
ras Tênis Clube. Reserve já o seu convite.
Mais informações na AGEA, ou pelo fone
3228-8770.

Passeio Gravatal
A  AGEA está organizando um pas-
seio para Gravatal. A saída aconte-
cerá no dia 21 de maio, às 7h, da
Avenida Borges de Medeiros. O re-
torno será no dia 24 de maio. O pa-
cote da AGEA  inclui a viagem, a hos-
pedagem no Hotel Termas do
Gravatal  e as refeições. Os associa-
dos tem condições especiais de pa-
gamento, com parcelamento em até
três vezes. Os interessados devem
entrar em contato com a Juliana, na
AGEA, para reservar lugar.

Vacinação contra a gripe
Os associados poderão fazer a va-
cina da gripe no dia 23 de abril, das
14h às 17h30, na sede da AGEA. A
vacinação é gratuita para todos os
aposentados  participantes do Saú-
de Caixa e para as pensionistas, a
partir dos 59 anos. É necessária a
apresentação da carteira do Saúde
Caixa, para a vacinação.Os familia-
res dos associados (cônjuges, com-
panheiras e filhos) podem fazer a
vacina, porém terão que pagar o va-
lor de R$ 45,00.  Mais informações
na AGEA, pelo fone 3228 8770.

Missa do Economiário
A missa em homenagem ao Dia do
Economiário, organizada pela AGEA,
será no dia 19 de maio, às
18h30min, na Catedral Metropo-

litana. Todos os associados e famili-
ares estão convidados.

Chá das Senhoras
O primeiro Chá das Senhoras de
2009 será no dia 29 de abril, a partir
das 15h, no Salão Nobre da AGEA.
Todas as associadas estão convida-
das a participar desse momento de
integração e confraternização. Con-
firme já a sua participação pelo fone
3228 8770.

FUNCEF divulga aos gaúchos

os resultados  de 2008
O presidente da FUNCEF, Gui-

lherme Lacerda, apresentou aos parti-
cipantes gaúchos, no dia 01 de abril,
no auditório da Caixa, os resultados
do balanço 2008. A AGEA participou
do encontro, representada pelos vices-
presidentes, Sergio Atair dos Santos e
Beatriz Borba Gonzaga, e associados.

Crise mundial

afeta a FUNCEF

A FUNCEF fechou o balanço de
2008 com rentabilidade de 1,7%, fren-
te a uma meta atuarial estabelecida para
o ano de 12,3%. O resultado aquém
da meta deve-se exclusivamente aos
impactos derivados da crise econômi-
ca mundial que afeta praticamente to-
dos os países. Os grandes investido-
res corporativos, como é o caso dos
Fundos de Pensão, são diretamente
afetados com este cenário.

O Balanço do último ano destoa
dos resultados que vinham ocorrendo
desde 2003, quando,
sistematicamente, ocorreram
desempenhos superiores às metas
atuariais estabelecidas. “Vivemos um
momento de crise, e administrar um
Fundo neste momento requer reflexão
e participação dos  participantes”,

destacou Lacerda durante a
apresentação.

O patrimônio total da Fundação
no período foi avaliado em R$ 32,6
bilhões.

Presidente da FUNCEF apresentou os resulta-
dos do balanço 2008

Associados e diretoria  da AGEA assistiram a apresentação


