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ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM
PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO E REVISÃO DE
BENEFÍCIOS.

RENATO VON MÜHLEN
OAB/RS 21.768
Em Porto Alegre:
Rua dos Andradas, 1137, conj. 1111 -Centro
Porto Alegre – RS
Fone/Fax (51) 3226-2900

ÉVERTON RIBEIRO BURIOL
OAB/RS 68.537
Em Novo Hamburgo:
Rua David Canabarro, 75, sala 202 – Centro
Novo Hamburgo – RS
Fone/Fax (51) 3035-6795

ESPAÇO DO
ASSOCIADO

Foi
 Foi ótimo,

num átimo

se desfez o íntimo.

Foi prático,

o apático

se tornou olímpico.

Foi justo,

o custo

o levou no susto.

Foi tanto,

o tonto

se tornou um santo.

Foi vasto,

o casto

a levou pro pasto.

Pressinto,

se minto,

me revelo, eu sinto.

Luiz Sérgio Quintian Costa

associado

**poesia classificada em 1o lugar no

II Concurso Literário da AGEA

Os participantes do Saúde Caixa

que não efetivaram ou finalizaram o

parcelamento dos atrasados da parti-

cipação, relativa ao período de março

de 2005 a março de 2007, dentro do

prazo limite, terão descontado na sua

folha de pagamento de janeiro/2008 a

co-participação, limitada a 10% da

remuneração base e margem

consignável de 40%. O supervisor da

GIPES/POA, Neivaldo Nova da Cos-

ta, informa que aqueles que ainda de-

sejarem efetuar o parcelamento, deve-

rão encaminhar mensagem, de sua caixa

postal pessoal, à GIPES de vinculação

informando a quantidade de parcelas

desejadas. Ele lembra ainda que o va-

Atrasados ainda podem ser parcelados

Saúde Caixa
lor mínimo das parcelas é de R$ 30,00.

A solicitação também poderá ser feita

diretamente na GIPES /PO, Rua dos

Andradas 1237/ 7º andar.

Os pedidos de parcelamento aten-

didos até o último dia útil de janeiro de

2008, terão início em fevereiro, o mes-

mo ocorrendo aos pedidos atendidos

até o último dia útil do mês de fevereiro

de 2008, que terão o parcelamento ini-

ciado em março de 2008 e assim su-

cessivamente. Cabe ressaltar que o nú-

mero de parcelas será reduzido a cada

mês não efetivado, ou seja,

parcelamentos iniciados em fevereiro/08

deverão ter o número de parcelas igual

a 23. Mais informações na GIPES/PO.

Novos credenciados do Saúde Caixa no interior

Santa Maria
SAFE COR - Cardiologia
Oncocentro - Oncologia
Dr. Jaime Guilherme Homrich - Clíni-
ca Geral
Dra. Clarissa Bochi do Amaral -
Infectologia e Clínica Geral
Marcos Borges Fortes Cavalheiro-
Cardiologia
Michele Zottis Cavalheiro- Clínica
Geral
Fernando Pasin - Cardiologia
Daniel Pascotto de Oliveira -
Neurocirurgia.
Caxias do Sul
Dimagem - Anestesiologia e
Acupuntura
Sapucaia do Sul

Fisiovida Fisioterapia
Bagé
Gabriela Martins Silveira da Silva-
Pediatria
Lajeado
Rafael Mariano da Rocha Bandeira de
Mello - Pediatria
Rio Pardo
Dr. Rafael Schult de Azambuja -
Odontologia
Santa Cruz do Sul
Saint Gallen - Oncologia
Pelotas
Lester Fernando Mendes Darley -
Ortopedia e Traumatologia
Luciana Mecking Arantes - Psicologia
Leonardo Souza Fernandes - Gineco-
logia e Obstetrícia

Este espaço é reservado para a

participaçãos dos associados, que

podem enviar poesias, causos da

Caixa, histórias, curiosidades, ar-

tigos, crônicas. Estamos aprovei-

tando também para divulgar os tra-

balhos vencedores do II concurso

Literário da AGEA. Participe. En-

vie a sua contribuição para a

AGEA ou para o e-mail:

agea@agea.org.br.


