
 

  

Chá da amizade no clima dos festejos 

juninos 

O dia de São Pedro, 29 de junho, foi também 

de arraial na AGEA. No mais tradicional estilo 

junino, com roupas caipiras, bandeirinhas e 

comidas típicas dessa festa tão alegre e 

descontraída, aconteceu o Chá da Amizade, que 

reuniu os associados numa tarde festiva e de muita 

alegria. Uma apresentação da turma do teatro da 

AGEA animou os presentes. 

PRÓXIMO CHÁ- O próximo chá da Amizade será no 

dia 27 de julho, a partir da 14h, com uma temática 

musical. O evento terá a participação do Coral da 

AGEA. Todos os associados estão convidados, mas é 

importante que confirmem a presença na secretaria da AGEA, pelo telefone 

3228-8770, com a Carla. 

Cancelamento das reuniões no interior 

Devido ao aumento dos casos de Covid 19 e de doenças respiratórias, a 

AGEA cancelou as reuniões presenciais agendadas com os associados das 

representações regionais de Pelotas e Tramandaí. A Diretoria está estudando a 

possibilidade de realizar uma reunião on-line com a presença de todos os 

aposentados e pensionistas do Estado.  
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Reunião vai esclarecer ações judiciais 

A AGEA convida todos os associados para 

uma reunião de esclarecimento sobre o 

andamento das ações judiciais. Será no dia 20 de 

julho, às 14h, no auditório da AGEA, no 11º 

andar do prédio sede.  

Na ocasião, o advogado Ricardo Barros 

Cantalice vai esclarecer as principais dúvidas dos 

participantes sobre o andamento de ações que 

envolvem os aposentados, com a gangorra, a questão das mulheres pré-78, 

entre outras. O encontro acontecerá de forma híbrida, com participação 

presencial e on-line, através do Google Meet. Os associados que participarem 

de forma virtual poderão fazer os seus questionamentos através de e-mail.  

AGEA altera horário de funcionamento 

A AGEA está alterando, a partir do dia 04 de julho, o horário de 

funcionamento de sua sede. O atendimento ao público acontecerá de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, sem fechar ao meio-dia.  

Doação para enxovais de bebê 

A AGEA está pedindo a contribuição dos associados com a doação de 

roupinhas de bebês, podem ser usadas, e materiais de higiene em geral; como 

fraldas, lenços, sabonetes, para complementar os Kits de doação produzidos 

pelo Grupo Assistencial. Os enxovais são doados nos hospitais para gestantes 

carentes. Quem quiser contribuir pode deixar as suas doações na secretaria da 

AGEA, com a Carla.  


