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Se eu como tu...Ofice

Funcef presta
homenagem pelo

Dia do Aposentado
A Funcef  homenageou o aposen-

tado Silvio Lins Nóbrega, ex-presiden-
te da Fundação, no período de 1991 a
1993, com um diploma pelos serviços
prestados ao setor da previdência com-
plementar. Na ocasião, o homenagea-
do esteve representado pelo presiden-
te da APACEF, Olivio Gomes Vieira.
A solenidade, que aconteceu  em 24 de
janeiro, no Dia do Aposentado, tam-
bém serviu como uma homenagem aos
associados da Funcef, que hoje ficam
em torno de 600 mil assistidos.O even-
to foi promovido pelo Instituto Cultu-
ral de Seguridade Social em parceria
com outras entidades.

AGEA alerta os aposentados e pensionistas para que não forne-
çam informações e dados pessoais por telefone e internet.

Os aposentados têm  sido  o prin-
cipal alvo dos golpistas e
estelionatários, que com facilidade
conseguem os dados da documenta-
ção e os utilizam para falsificação nas
compras no comércio, em emprésti-
mos e outros ilícitos. Só nos últimos
meses, vários associados enfrenta-
ram problemas nas compras com o
cartão de determinadas lojas, q
uando constataram que haviam pres-
tações não pagas, alteração no cadas-
tro de endereço e solicitação de novo

cartão. Dessa forma, além de fica-
rem impossibilitados de realizar a
compra tiveram que enfrentar todos
os tramites e chatices para provar
que não compraram.

A AGEA orienta-os  para que te-
nham maior cuidado ao fornecerem in-
formações pessoais, no uso de cartões
de crédito e na utilização de emprésti-
mos oferecidos na rua. O presidente
da AGEA, Mansur, que se diz careta,
recomenda aos associados que não fa-
çam compras por telefone e internet,
salvo nos casos de entidades conheci-

Office Marketing
assume a organização
do XXVIII Simpósio

A AGEA definiu a empresa
Office Marketing como a responsá-
vel por toda a organização do
XXVIII Simpósio Nacional de
Economiários Aposentados e Pensi-
onistas, que acontecerá de 05 a 10
de novembro, em Gramado. A em-
presa, instalada  em Porto Alegre,
carrega em seu portfólio a organiza-
ção e coordenação de diversos Con-
gressos, Feiras, Simpósios, inaugu-
rações e outros eventos de sucesso.

No Simpósio, será responsável
por todo o marketing, desde a pro-
gramação visual, passando pela bus-
ca de recursos, fazendo o acompa-
nhamento das várias etapas até o fe-
chamento. Além disso, a empresa se
responsabilizará   pela estrutura
operacional , equipe especializada e
por toda a infra-estrutura no local do
evento.

Em breve, a AGEA terá defini-
da a marca do Simpósio, que está
sendo escolhida a partir do trabalho
apresentado por profissionais da pu-
blicidade. assim que definida a mar-
ca começa o processo de divulgação
do evento.

Alerta aos aposentados

Canela oferece roteiros
repletos de beleza natural

Cascata do Caracol: a principal
atração turística do município

Vizinha de Gramado, cidade
sede do XVIII Simpósio Nacional de
Economiários Aposentados e Pensi-
onistas, Canela encanta os visitantes
pelas paisagens exuberantes, onde a
natureza dá um  show de beleza,
magia e grandiosidade. Por todos os
lados há um parque ou uma atração
natural, formando um círculo verde
em torno da cidade.

O Parque do Caracol , onde se
encontra a Cascata de mesmo nome
, é uma das principais atrações turís-
ticas da cidade e também um dos
pontos turísticos mais visitados do
País. Distante a 7km do centro de
Canela, a Cascata do Caracol é for-
mada pelo arroio de mesmo nome e
despenca em queda livre de 131
metros, por rochas de formação
basáltica, formando um conjunto
paisagístico de rara beleza.

O local oferece ao turista uma
moderna infra-estrutura, com um
mirante, restaurante, área de lazer,
feira de artesanato e trilhas ecológi-
cas. O visitante pode ver a cascata

de vários locais, por vários ângulos
e até mesmo descer as escadarias do
parque que levam até próximo do lo-
cal onde cai a água.  Mas para essa
aventura é necessário fôlego, pois
são quase mil degraus, além de uma
parte em trilha. Para os que não de-
sejam todo esse esforço físico, uma
boa pedida é visualizar de maneira
diferenciada a cascata a partir de um
passeio de teleférico, no Parque da
Floresta Encantada, que fica a me-
nos de um quilômetro do Parque do
Caracol.


