
5

TREVISAN E STEFANITREVISAN E STEFANITREVISAN E STEFANITREVISAN E STEFANITREVISAN E STEFANI
ADVOGADOSADVOGADOSADVOGADOSADVOGADOSADVOGADOS

EscritórioEscritórioEscritórioEscritórioEscritório: Av. Protásio Alves, 2438 -: Av. Protásio Alves, 2438 -: Av. Protásio Alves, 2438 -: Av. Protásio Alves, 2438 -: Av. Protásio Alves, 2438 -
sala 302sala 302sala 302sala 302sala 302

Fones: 33307810 e Fones: 33307810 e Fones: 33307810 e Fones: 33307810 e Fones: 33307810 e      3024687630246876302468763024687630246876
E-mail:trevisanstefani@pop.com.brE-mail:trevisanstefani@pop.com.brE-mail:trevisanstefani@pop.com.brE-mail:trevisanstefani@pop.com.brE-mail:trevisanstefani@pop.com.br

Dr. Rubesval Félix TrevisanDr. Rubesval Félix TrevisanDr. Rubesval Félix TrevisanDr. Rubesval Félix TrevisanDr. Rubesval Félix Trevisan
OAB- RS-32027OAB- RS-32027OAB- RS-32027OAB- RS-32027OAB- RS-32027

Dr. Leonardo Ernesto NardinDr. Leonardo Ernesto NardinDr. Leonardo Ernesto NardinDr. Leonardo Ernesto NardinDr. Leonardo Ernesto Nardin
StefaniStefaniStefaniStefaniStefani

OAB-RS- 34038OAB-RS- 34038OAB-RS- 34038OAB-RS- 34038OAB-RS- 34038

É possível reaver o Imposto de Renda retido
quando do recebimento do auxílio alimentação.

PCC e PCS/98 - Reenquadramento para
quem aderiu ao REB.

Já temos aposentados que já receberam

Convênio- UNEI- Atendemos  com hora marcada nas
quartas-feiras, das 14h às 16h, na Sede ( Andradas,

1234, 9° andar, sala 905)

Aneléa Oliveira

Fisioterapeuta

CREFITO: 90.593F

Fone: 9341-4934

e-mail:anelea@terra.com.br

Atende em casa

Regional Caxias
promoveu jantar

de integração
A Regional da AGEA de Caxias do

Sul promoveu um jantar de

integração dos aposentados e pen-

sionistas da Caixa, no dia 30 de se-

tembro. O encontro contou  com a

participação da diretoria da AGEA.

Além do reencontro e da boa re-

cepção dos colegas de Caxias, os

participantes receberam informações

sobre assuntos de interesse de to-

dos em relação à Caixa, FUNCEF

e FENACEF. A organização do jan-

tar ficou por conta do representante

regional de Caxias, Vaguenir Alcides

dos Santos.

Jantar integrou aposentados
e ativos da Caixa em Canoas

A diretoria da AGEA participou, no

dia 13 de setembro, de um jantar de con-

fraternização com os economiários de Ca-

noas. O encontro aconteceu na sede cam-

pestre das agências da CAIXA de Cano-

as, em Nova Santa Rita, e reuniu empre-

gados ativos, aposentados e familiares num

momento de integração, descontração e

troca de ideais sobre assuntos de interesse

dos empregados da Caixa.

O presidente da AGEA, Antoci Neto

de Almeida, e demais membros da dire-

toria falaram sobre as atividades e o fun-

cionamento da AGEA, os Grupos Soli-

dariedade e Assistencial, as viagens e so-

bre assuntos de interesse da Caixa,

FUNCEF e FENACEF. O encontro

contou com a presença do presidente da

Associação de Canoas, Adoniro Amaral,

que organizou a reunião.

Contamos com a colaboração de

Renato S. Dias, aposentado da CEF

ATENÇÃO
Aposentados são vítimas de golpe

Um sistema apresentado por financeiras como solução rápida e prática
para aposentados que necessitam de empréstimo, acabou se tornando um
filão de dinheiro para golpistas. Alguns colegas aposentados já se tornaram
vítimas do golpe. Usando documentos falsos ou dados sigilosos, os crimi-
nosos obtem financiamentos e deixam a dívida para as vítimas. Um colega
aposentado descobriu que era vítima do golpe quando foi fazer uma com-
pra e seu nome estava no SPC. Depois disso, ficou sabendo que os golpistas
tiraram empréstimo em seu nome, compraram carro, moto, linha telefônica.
Segundo a polícia, mais pessoas estão sofrendo o mesmo golpe na região.

Os últimos golpes que tivemos conhecimento foram praticados em Novo
Hamburgo e região.

Anésia Mattjie Ciulla

Psicóloga - CRP 07/12374

Especialista em Psicologia Clínica:

Infância e Família

Orientação profissional e

Planejamento de carreira

Consultório: Rua Coronel Lucas de Oliveira,

2181-405 - Petrópolis Fone:3331.3086 e

99870700 - e-mail: anesiaciulla@uol.com.br


