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AGEA convoca todas as mulheres Pré-78
A AGEA está convocando todas
as

mulheres

que

ingressaram

na

CAIXA até 18/06/1979, vinculadas aos
planos
Saldado

REG/REPLAN
e

aposentaram

Novo

Saldado,
Plano,

Não

que

proporcionalmente,

se
e

fazem parte do grupo de Mulheres
Pré-78. Se você faz parte desse grupo,
entre em contato com a AGEA pelos
telefones (51) 3228-8770 ou 0800
642 8770(interior do estado), ou pelo
e-mail secretaria2@agea.org.br, para
informações sobre o assunto, a fim de
que possamos auxiliar na tomada de providências que permitam a correção de
uma injustiça histórica.
Mesmo as que já entraram com ação judicial, o contato com a AGEA é
importante para que possamos dimensionar o quantitativo e a situação atual
do processo. Essa medida pode contribuir caso ocorra alguma possibilidade
de acordo com a FUNCEF.

Passeio Trem dos Vales
A AGEA, em parceria com a Fellini
Turismo, está organizando um passeio para
o Trem dos Vales. Será no dia 30 de
setembro, com saída de Porto Alegre às 7h.
O roteiro conta com visita ao Alambique
Berwanger,

em

Estrela;

a

Requinte

Chocolatteria, em Arroio do Meio; almoço em Encantado e passeio de trem,
saindo da Estação de Muçum e percorrendo os municípios de Guaporé, Dois
Lajeados e Vespasiano Corrêa. No trajeto de 46 quilômetros, os participantes
poderão ver lindas paisagens, 23 túneis e 15 viadutos, entre eles, o viaduto do
exército ou V-13, considerado o maior da América do Sul. Após o passeio,
retorno de viagem para Porto Alegre. Como as vagas são limitadas, solicitamos
que os interessados façam a sua reserva o mais rápido possível. Mais
informações com a Carla na AGEA, pelo fone (51) 3228-8770.

Participe do Café da Manhã do Economiário
O Café da Manhã do Economiário do mês de junho será no dia 22. Todos estão
convidados. Se organize e participe! Será das 9h às 10h, na sede da AGEA, no
12º andar. Como o número de participantes é limitado, é importante a
confirmação da presença na secretaria da AGEA, pelo telefone (51) 3228-8770.

Reunião na Regional de Tramandaí
A reunião da diretoria da AGEA com os associados da regional de Tramandaí
será no dia 02 de julho, às 10h, no Hotel Schenkel. Confirme a sua presença
com o nosso Representante da Regional Tramandaí, Humberto Solaro, pelo
telefone (51)993272828.

