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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 -

Simpósio de Manaus

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

Delegação da AGEA, formada por 35 pessoas, sairá de

Porto Alegre no dia 13 de outubro. O associado Alceu

Beck, que vai realizar a viagem de carro, já começou o

percurso no dia 21 de setembro.

Grupo recebeu as últimas orientações da Fellini Turismo

O grupo gaúcho

recebeu da Fellini Tu-

rismo as orientações

relativas à viagem. A

saída será no dia 13 de

outubro, sendo que o

encontro dos associa-

dos no aeroporto Sal-

gado Filho está marca-

do para as 16h, em

frente ao balcão da

Gool. Todos devem

estar com o compro-

vante de vacinação contra a febre ama-

rela, feita com no mínimo 10 dias de

antecedência e carteira de identidade

em bom estado de conservação.

O grande aventureiro do grupo ga-

úcho é o aposentado Alceu Beck, que

pretende chegar a Manaus de carro.

Saiu de Porto Alegre no dia 21, acom-

panhado de sua cuia de chimarrão.

2o Concurso Literário

As inscrições para a 2 edição do Concur-

so Literário da AGEA encerraram, no dia

28 de setembro, com 17 trabalhos inscri-

tos. A grande participação esta dando o

tom de sucesso do evento, que mais uma

vez envolveu um grande números de as-

sociados. Conforme o Diretor Cultural da

AGEA, Alcio Cancello Faria, a proposta

do concurso é integrar os associadose

destacar os talentos economiários que es-

tão desconhecidos. “A expectativa é que

o evento repita o sucesso da 1 edição, que

além de surpreender pelo número de par-

ticipantes, sedestacaou pela qualidade téc-

nica dos trabalhos. Os trabalhos serão

analisados por uma comissão de Avalia-

ção e a premiação deverá ser entregue na

segunda quinzena de outubro.


