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Fellini Turismo tem pacotes para o Simpósio
A Fellini Turismo, agência respon-

sável pelo XXVIII Simpósio, já tem pa-
cotes especiais para os participantes do
evento, com hospedagem, transporte e
passeios turísticos. Os interessados em
participar devem se agilizar para fazer
suas reservas, pois as vagas são limita-
das e, também, o pagamento poderá ser
parcelado em mais vezes.

Para os participantes que fizerem
suas reservas no mês de julho, o paga-
mento poderá ser feito em até 4 vezes.

A Fellini tem 3  hotéis preferenciais para
o evento, que são o Serrano, o Intercity
Alpenhaus e o Sky, mas oferece também
outras opções de acordo com a necessi-
dade e o desejo dos participantes.  Até o
momento, sete delegações já garantiram
seus pacotes, que são as de Santa
Catarina, Paraná, Espírito Santo,
Pernambuco, São Paulo, Brasília, Mato
Grosso e Amazonas (em
negociação).Mais informações na Fellini
Turismo, pelo fone 3228 6388.

Grupo Assistencial completa
10 anos de atividades

O Grupo Assistencial da AGEA
completa, no dia 31 de julho, 10 anos
de trabalho dedicado ao voluntariado
e ajuda de crianças e idosos necessi-
tados. A comemoração será compar-
tilhada com  as associadas durante o
chá das senhoras, no dia 26 de julho.

Desde a formação até os dias atu-
ais, o propósito do trabalho do gru-
po se mantém o mesmo. Durante to-
das as tardes de quarta feiras, as in-
tegrantes se reunem na sede da
AGEA para confeccionar os produ-
tos que serão doados. O trabalho, que
ao mesmo tempo é uma mistura de
prazer e convivência entre colegas e
amigas, consiste na produção de
roupinhas de tricô para os kits de en-
xovais de bebê, que são entregues
mensalmente no Hospital Conceição,
e também mantas, tocas e sapatos de tri-
cô para idosos.

Conforme a coordenadora do
Grupo, Maria Elaine Irigonhe da Sil-
va, a complementação dos enxovais
são adquiridas através de doações, ri-
fas e vendas do Bazar.

COMO AJUDAR O GRUPO COM
DOAÇÃO DE MATERIAL

As pessoas interessadas em ajudar
a dar continuidade a este bonito tra-
balho, podem participar com a do-
ação de lãs, soft para a confecção
de cobertores, roupas prontas, fral-
das descartáveis e material de higi-
ene e limpeza. Para participar do
Grupo, basta comparecer na AGEA
na quarta-feira à tarde.

Usando a Tecnologia para
Comunicação Instantânea !!!

As inovações tecnológicas têm
proporcionado cada vez mais que as
barreiras do “mundo real” sejam
ultrapassadas pelo “mundo virtual”!

Além da alta velocidade com que
as informações circulam na internet,
fazendo com que se tenha acesso
rapidamente a uma infinidade de
assuntos, a distância entre as pessoas
tem-se reduzido, na medida em que um
simples programa de computador pode
nos fazer conversar com qualquer lugar
do globo instantaneamente!

Atualmente os softwares (ou
programas) de comunicação instantânea
mais utilizados são o MSN e o SKYPE.
Estes programas são baseados na
tecnologia VoIP e podem ser obtidos
gratuitamente da internet. Assim, basta
ter um computador atualizado conectado
a internet de banda larga e instalar um
destes programas no computador,
criando um usuário, que será uma
espécie de identificação na internet.
Após instalar o programa, adicionam-
se os contatos (pessoas) pelos seus e-
mails, sempre lembrando que para
conseguir conversar com qualquer outro
computador, este deve ter o mesmo
programa instalado!

O interessante desta tecnologia é
que, além de reduzir as distâncias entre
as pessoas, o faz com um custo bem
reduzido! E ainda, o mais importante,
sem tornar a comunicação virtual
impessoal na medida em que os
programas possuem som, vídeo e
diversas imagens que exprimem os
sentimentos de quem está
conversando!!!
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