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AGEA firma parceria com a
funerária Armador Elmo

A AGEA está em negociação de
uma parceria com a empresa Arma-
dor Elmo Assistência Familiar e Servi-
ços Funerários. A empresa oferece uma
opção de serviços, com descontos a
partir de um plano especial para os
associados. A partir do Plano
Assistencial Familiar, o associado tem
à disposição uma rede de convênios,
com descontos em diversas áreas
como, saúde, comércio e serviços. Tem
ainda a possibilidade de locação de
materiais para convalescentes e a co-
bertura de despesas funerárias.

Os associados interessados em
participar do plano pagarão uma taxa
de R$ 35,00 e uma mensalidade a par-
tir de R$ 24,86.

Mais informações podem ser ob-
tidas na Armador Elmo, pelo fone
080051-2256.

Confraria do Ócio realiza reunião no litoral
Já tem data marcada para a tradicional reunião da Confraria do
Ócio no litoral gaúcho.O encontro acontecerá no dia 17 de janei-
ro, na Sede da Sociedade Amigos de Capão da Canoa - SAAC, às
20h30min. O jantar ficará a cargo do confrade Cláudio S. Mar-
ques (canhoto) e sua esposa Ieda.

Prazo para parcelamento do pagamento dos
atrasados encerra no dia 28 de dezembro

Saúde Caixa

Os participantes do Saúde Caixa
que ainda não definiram a forma de
parcelamento do pagamento da parti-
cipação relativa ao período de março
de 2005 a março de 2007, têm até o
dia 28 de dezembro para fazer essa
opção. Os empregados, aposentados
e pensionistas podem parcelar a dívida
em até 24 meses, com desconto em
conta corrente.

O parcelamento poderá ser feito
pela Internet pelo site
www.caixa.gov.br/saudecaixa ou na

GIPES, no Edifício Santa Cruz, 7o an-
dar, na Rua dos Andradas, em Porto
Alegre.  Para isso, o participante deverá
ter em mãos o CPF, o número da conta
bancária e da agência. É necessário tam-
bém os extratos encaminhados pela
Caixa com o valor total da dívida.

Para os usuários que não fizerem
a opção de parcelamento, a cobrança
ocorrerá em forma de débito na Folha
de Pagamento, respeitando o limite de
10% da remuneração-base e o valor
da margem consignável.


