
 

 

Atletas da AGEA ganham medalha em Caxias 

Os atletas da equipe de vôlei de 

areia da AGEA, Plínio Schmidt e Rudimar 

Lora, participaram, no último final de 

semana, da Caravana da APCEF em 

Caxias e Farroupilha. A dupla conquistou 

o segundo lugar da competição, que 

contou com sete sets de 15 pontos, onde 

as duplas foram misturadas. Além do vôlei de areia a Caravana da APCEF teve 

ainda a corrida da Caixa e futebol soçaite.    

 

Seguem as seletivas da AGEA para os Jogos da 

FENACEF  

Nesta semana, a AGEA dá continuidade nas seletivas para definição  dos 

atletas que representarão o Rio Grande do Sul nos Jogos da FENACEF, que 

acontecerão de 13 a 19 de junho, no Rio de Janeiro. A seletiva da sinuca, do 

truco e do xadrez acontecerá no dia 21 de março, na sede da AGEA. A disputa 

para a definição da canastra, da dama e do dominó aconteceu na última 

semana. 

Informativo Semanal On-line de 10 a 17 de março de 2023 



Conselho de Usuários do Saúde Caixa é empossado 

Foram empossados, no dia 15 de março, os novos membros do Conselho de 

Usuários do Saúde Caixa para a gestão 2023-2025. A eleição aconteceu em janeiro e 

o novo conselho está formado por quatro membros da gestão anterior (2020-2022) e 

por cinco membros aposentados, sendo dois entre os titulares e três entre os 

suplentes. No dia da posse já aconteceu a primeira reunião, onde foram tratados 

entre outros temas das atribuições do Conselho, apresentação dos resultados 

financeiros, ação para recuperação de valores, atualização de remuneração base e 

demonstrativo de Imposto de Renda.  

 

 

AGEA oferece aulas de artes 

A AGEA está oferecendo aos associados 

aulas práticas de artes visuais e visitas guiadas a 

exposições. O curso acontecerá todas as sextas-

feiras, das 14h às 15h, e os interessados podem 

se inscrever na secretaria da AGEA com a Carla. A 

proposta é trabalhar a arte através de suas 

diferentes linguagens e técnicas, como desenho, 

pintura, cerâmica, escultura, colagem e 

fotografia, refletindo sobre as diferentes maneiras 

do fazer artístico e a diversidade de poéticas. 

Além disso, o grupo também vai realizar leituras 

de obras e ampliar as noções de história da arte, com eventuais visitas guiadas a 

exposições, acervos de museus e bienais. Mais informações pelo telefone (51) 3228-

8770. 

 

 Participe do Café da Manhã do Economiário  

A AGEA prepara um momento especial de encontro e integração dos aposentados e 

pensionistas toda a penúltima quarta-feira de cada mês, que é o Café da Manhã do 

Economiário. O primeiro encontro deste ano será no dia 22 de março, das 9h às 10h, 

na sede da AGEA ( Rua dos Andradas, 943, 12º andar). Todos os associados estão 

convidados, mas é importante a confirmação da presença na secretaria da AGEA ou 

pelo telefone (51) 3228-8770, com a Carla.  


