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ABB Advogados Associ-

adosFlavio Cesar Bertol OAB/RS 53.766

Ações Trabalhistas, Cíveis, Tributárias,

Previdenciárias - Horas Extras, Cheque/Cesta

Alimentação - Inventários, Separações, Divór-

cios, Indenização por Dano Moral - FGTS (Ju-

ros Progressivos e Planos Econômicos), IR -

Revisão Aposentadoria/Pensão por Morte

Consultas gratuitas - atende na AGEA nas

quintas-feiras  Fones: 3228 1200/ 3228 9117 -

Missa de Ação deMissa de Ação deMissa de Ação deMissa de Ação deMissa de Ação de
Graças na AGEAGraças na AGEAGraças na AGEAGraças na AGEAGraças na AGEA
A AGEA convida todos os seus

associados e familiares para uma

missa de ação de graças, no dia 07

de dezembro, às 17h, na sede da

entidade.A missa será celebrada

pelo Frei Eugênio, da Paróquia San-

to Antônio, e será um momento de

oração e agradecimento pelo fim de

mais um ano de trabalho e confra-

ternização entre os associados. Na

ocasião, também será lembrado um

ano de falecimento do ex-diretor de

Relações Instituicionais da AGEA,

Raymundo Pinheiro da Silva.

AGEA entrega cerAGEA entrega cerAGEA entrega cerAGEA entrega cerAGEA entrega certificadostificadostificadostificadostificados
aos novos Sócios Beneméritosaos novos Sócios Beneméritosaos novos Sócios Beneméritosaos novos Sócios Beneméritosaos novos Sócios Beneméritos

Uma cerimônia, na tarde do dia

28 de novembro, marcou a entrega

dos certificados aos 31 novos Sócios

Beneméritos da AGEA. O título é con-

cedido a todos os associados com mais

de 80 anos, como uma forma de reco-

nhecimento da AGEA a essas pessoas

por todo o trabalho e dedicação em

prol da Caixa e da Associação. Os

Sócios Beneméritos recebem a isen-

ção da mensalidade da AGEA, con-

forme estabelecido no Estatuto So-

cial da Entidade.

Durante o XXVIII Simpósio Na-

cional de Aposentados e Pensionistas,

em Gramado, a AGEA condecorou

como seus Sócios Honorários 13 apo-

sentados lutadores de todo o Brasil, pe-

los relevantes serviços prestados em prol

da classe economiária.

HOMENAGENS

A AGEA, como associação

organizadora do XXVIII Simpósio,

recebeu uma série de homenagens

das diversas associações que partici-

param do evento. Os presentes, em

sua grande maioria peças típicas da

cultura de cada região, estão expos-

tos na Sede da Associação para

todos os associados contemplarem.


