
 

 

Jantar homenageou as mães 

 

 

 

 

 

 

Depois de tanto tempo de isolamento, os associados da AGEA se 

reuniram, no dia 06 de maio, no Três Figueiras Tênis Clube, para homenagear 

as mães. Uma noite cheia de alegria e descontração, que contou com a 

animação da musical da Banda Audio Mix. A noite foi de emoção, a associada 

Salete Matje declamou uma poesia de sua autoria e encantou os presentes. 

Também aconteceu o sorteio de uma TV de Led, dentro da parceria com a Bika 

Seguradora e a RSul Seguros.  

 

Vacinação contra a gripe na AGEA 

Numa parceria com a Farmácia Pague Menos, a AGEA está oferecendo, 

no dia 25 de maio, das 14h às 15h, vacinação contra a gripe, com a vacina 

tetravalente, aos associados e familiares.  O custo da vacina é de R$ 70,00 por 

pessoa. Como é necessário um grupo de no mínimo 15 pessoas para a 

vacinação acontecer, solicitamos que os interessados entrem em contato com 

a AGEA pelo telefone 3228-8770, e confirmem a participação.   
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Você é nosso convidado para o Café do 

Economiário 

Como já é tradicional na AGEA, toda a penúltima quarta-feira do mês é 

de encontro dos aposentados e pensionistas para o café da manhã. Você é 

nosso convidado para o Café da Manhã do 

Economiário, que acontecerá  no dia 18 de maio, 

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. 

Para participar do Café da Manhã é obrigatória a 

apresentação do passaporte vacinal, com o ciclo 

completo da vacina.  

 

Chá da Amizade será no dia 25 

O Chá da Amizade deste mês vai homenagear 

as noivas e acontecerá no dia 25 de maio, a partir 

das 14h30, no Salão Nobre da AGEA. É importante 

que todos os interessados se inscrevam na 

secretaria da AGEA ou pelo telefone (51) 3228-

8770, com a Carla, pois o número de participantes é 

limitado a 40 pessoas. Para participar do evento, é 

obrigatória a apresentação do passaporte vacinal. 

Durante o Chá, acontecerá vacinação contra a gripe 

para os interessados, dentro da parceria com a Farmácia Pague Menos. 

 

 



AGEA presente nos Jogos dos Aposentados 

 

 

  A AGEA é o Rio Grande do Sul nos Jogos dos Aposentados da 

FENACEF, que estão acontecendo, até o dia 17 de maio,  em Fortaleza – 

Ceará. A delegação gaúcha, composta por 75 pessoas já está 

participando da competição nas seguintes modalidades: futebol, futsal, 

vôlei de quadra e de areia, tênis de quadra e de mesa, natação, corrida 

de rua, xadrez, canastra e dominó. 

Sabemos que o princípio fundamental dos Jogos é a integração 

dos aposentados e pensionistas da Caixa através do esporte, mas 

estamos na torcida para que a nossa delegação tenha um resultado 

positivo e traga o maior número de medalhas possível.  

 

 

 


