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Para você e sua família
n tranqüilidade

n segurança

n atendimento

CORRETORA

DE

SEGUROS

Com os parceiros da

AGEA no SEGURO DE

VIDA.

Agende uma visita de nossos representantes

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 -

ONG da Caixa divulga
Jornada pela Cidadania

O Coordenador Estadual da ONG
Moradia e Cidadania, Artur Almeida,
esteve reunido com a diretoria da
AGEA para, entre outras coisas, di-
vulgar a Jornada COEP pela Cidada-
nia. A Jornada é uma iniciativa de
mobilização social, que tem como pro-
posta a atuação conjunta das pessoas
na transformação da realidade de co-
munidades de baixa renda. As ações
desenvolvidas devem apresentar resul-
tados que sejam sustentáveis e contri-
buam na melhoria das condições de
vida das comunidades. Mais informa-
ções no site: www.coepbrasil.org.br

Ação busca os 40%
de multa do FGTS

O advogado Gaspar Pedro Viecelli está
disponibilizando ação judicial trabalhis-
ta visando o pagamento de 40% da
multa sobre o FGTS depositado durante
toda a contratualidade. A ação será ajui-
zada, independente da data de aposen-
tadoria, sendo que o efeito retroage a
30 anos da data do ajuizamento.  Mais
informações pelo fone (51) 32230339
ou 99811164.

Simpósio de Manaus
Os interessados em participar do

XXIX Simpósio, que acontecerá de

14 a 19 de outubro, em Manaus, de-

vem se agilizar.  O pacote especial or-

ganizado pela AGEA, em parceria com

a Fellini Turismo, inclui passagens aé-

reas e hospedagem em apartamento

duplo, no Hotel Tropical, em Manaus.

Ainda há tempo. Entre em contato

com a Fellini e negocie parcelamento. Não fique de fora do maior evento de

debates e congraçamento de aposentados e pensionistas da Caixa.

Passeio Livramento
A AGEA está promovendo mais um pas-

seio a Santana do Livramento no dia 21

de setembro.Mais informações na

AGEA, o mais rápido posssível, pois as

vagas são limitadas.

Grupo Solidariedade
transforma presentes
em doação para asilos
A Cooperforte presenteou a

AGEA com brindes, que a direto-

ria  dividiu entre os grupos Soli-

dariedade e Assistencial. O Gru-

po Solidariedade fez uma rifa  e

os recursos arrecadados serão

destinados a compra de alimentos

e material de higiene para  doa-

ção. Serão beneficiados com a

doação os asilos Amparo Santa

Cruz e o Vovô James.

 Maria Fumaça mais uma
vez foi um sucesso

Dr. Carlos Francisco

Correa Diniz

OAB/RS 21930

Direito de Família e Causas Civeis
Atendimento nas quartas-feiras, das

9h às 12h, na  AGEA ou pelos

Telefones: 3224-1124 e 91418102

GRUPO PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO
PARA AMATURIDADE

Cleydi Gomes

Maria da Graça Deboni

Sonia Maria Louzado

Psicólogas e nutricionista

Av. José de Alencar, 630/ conj.305

Menino Deus, Porto Alegre
Fones: 9808.1520-9167.5576-9173.8705

Grupo que participou do passeio no dia 19/08


