
7

Rua Riachuelo, 1098 conj. 1203, Fone/Fax: (51) 3226-2133 - site: www.bika.com.br

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

A diretoria da AGEA
comunica com pesar o
falecimento da mãe de
seu presidente, a Sra.
Porancy Neto de
Almeida, no dia 05 de
janeiro de 2008, em
Torres-RS. Nascida
em Osório, no dia 18 de maio de 1925,
Dona Porancy teve uma vida atuante e
de destaque nas áreas da educação e
social, em Torres. Foi professora, em Tor-
res, onde também ocupou o cargo de co-
ordenadora da CEBEM, que desenvol-
via um trabalho com menores infratores.
Sempre preocupada com o bem estar das
pessoas menos favorecidas desenvolveu
por muito tempo trabalho social no muni-
cípio, por 46 anos participou como mem-
bro do Lions Clube Torres. Mãe e espo-
sa dedicada e carinhosa, aos 82 anos,
deixou o esposo Antônio Almeida, ex ve-
reador e ex Prefeito em Torres, e os fi-
lhos Antoci, Ernedan e Dinamar.
***O presidente da AGEA, Antoci Neto
de Almeida agradece, sensibilizado, as men-
sagens de apoio, o que demonstra a amiza-
de, a solidariedade e o companheirismo.

AGEA perde Sócio Honorário
Derly Franco Gonzaga

No dia 11 de janeiro,
Derly Franco
Gonzaga, esposo da
vice-presidente da
AGEA, Beatriz Borba
Gonzaga, se despediu
de nós deixando mui-
ta saudade. Quase
um economiário, de-
vido a sua presença constante na vida
da Caixa, sempre acompanhando a es-
posa Beatriz no tempo da ativa e de-
pois como aposentada na AGEA. O
reconhecimento veio com a condeco-
ração de Sócio Honorário da entidade
pela participação ativa na vida da as-
sociação, tanto como membro do Gru-
po Solidariedade como em outras ati-
vidades festivas, reuniões, passeios e
tudo que dizia respeito ao economiário
aposentado.
Vamos sentir saudade do marido cari-
nhoso, do pai exemplar, do amigo ver-
dadeiro e de tudo o que Seu Derly
sempre representou na vida da AGEA.

Saudades...

Taxa promocional para consignações da Caixa
A agência Praça da Alfândega in-

forma a todos os empregados, ativos,

aposentados e pensionistas que a Cai-

xa aprovou uma taxa linear de 1,30%

ao mês para as consignações em até

72 meses de prazo. Essa taxa

promocional é válida somente até o dia

20 de março de 2008. Com a redu-

ção, será possível obter novo emprés-

timo ou renovar um já existente nas

condições atuais disponíveis.

A  AGEA lembra que essa foi uma

conquista do movimento associativo,

liderado pela FENACEF, uma vez

que a taxa de juros nas consignações

para aposentados era maior do que

os ativos.

Valor

(R$)

48 meses

(R$)

72 meses

(R$)

  5.000,00 144,18 110,03

10.000,00 284,98 217,48

15.000,00 425,78 324,94

 VEJA EXEMPLO


