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Advogados orientam associados
da AGEA sobre ações trabalhistas
Os advogados Fernando
Dorfmann e Carmen Camino falaram
para os associados da AGEA, no dia
24 de março, sobre as novas ações
perante a Justiça do Trabalho, especialmente para os que se aposentaram
a menos de dois anos. De acordo com
os advogados, os associados devem
ficar atentos para o prazo de prescrição das ações que visam direitos estritamente trabalhistas. Nesses casos,
a prescrição ocorre quando a extinção
do contrato de trabalho completa dois
anos e não em cinco, como acontece
nos contratos ainda em curso.
Segundo os advogados, essa é
uma situação diferente daquelas ações
de aposentados que discutem apenas
diferenças em decorrência dos planos
de benefício ou da incorporação do
GETAG ou do CTVA. Nesses casos,
o prazo prescricional é de cinco anos
e não há possibilidade do direito
prescrever integralmente.
Parceria com a AGEA

O escritório Dorfmann & Camino
firmou uma parceria com a AGEA. Os
associados interessados devem entrar
em contato com a Cleonice na AGEA,
pelo fone 3228-8770.

Associados de Caxias
promoveram jantar
Os associados da regional de Caxias
do Sul realizaram, no dia 31 de março, um jantar de confraternização e
integração. Além do encontro entre os
colegas, o jantar também serviu como
um momento de debate sobre temas
de interesse dos aposentados e pensionistas da Caixa. Acoordenação do
encontro foi do representante regional,
Vaguenir Alcides dos Santos.

Encontro no Litoral
Norte será em julho

Os advogados Carmem Camino e Fernando
Dorfmann com o presidente da AGEA (no centro)

Os aposentados e pensionistas do Litoral Norte já podem ir se agendando.
O encontro entre os aposentados da
regional será no dia 18 de julho, no
Hotel Schenkel, em Tramandaí.

• DIREITO DO CONSUMIDOR
• DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
• DIREITO PREVIDENCIÁRIO

DINIZ & LUBISCO
Associados ouviram atentamente os esclarecimentos jurídicos

ADVOGADOS

ASSOCIADOS

Representantes regionais
têm encontro marcado em POA

Dr. Carlos Francisco Correa Diniz
OAB|RS 21930
Dra. Stefania Franzoso Lubisco
OAB|RS 52260

A AGEA vai reunir os seus representantes regionais em Porto Alegre, no dia 20
de maio, a partir das 9h30, na sede da AGEA. A primeira reunião de 2009,
entre outras coisas, a organização das ações das regionais durante o ano. A
presença dos representantes de todas as regiões é de fundamental importância.

Tomáz Flo res 191/204 | 90035-201
| POA | RS - Fone/Fax 51 3024.6858
www.d inizlubiscoadvogados.com.br
*Atendemos nas quartas pela manhã
na A GEA

TREVISAN E STEFANI
ADVOGADOS
, Dr. Rubesval Félix Trevisan
OAB- RS-32027
Dr. Leonardo Ernesto Nardin
Stefani
OAB-RS- 34038
Escritório: Av. Protásio Alves, 2438 - s- 302
Fones: 33307810 e 30246876
E-mail:trevisanstefani@pop.com.br

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)

Contamos com a colaboração de
Renato S. Dias, aposentado da CEF

