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1. ABAICT FAZ A DIFERENÇA - CONFIRA!

Forte representação junto ao escritório JANOT, entre outros, para andamento às
nossas ações ingressadas na justiça para favorecimento dos associados;
À disposição dos associados para consultas nas diversas questões de ordem
trabalhista, social de saúde;
Acompanhamento das ações já ingressadas na justiça;
Sala do Associado – o seu ponto de encontro para bate papo com os colegas;
Implementação do SITE da ABAICT;
Passeios, encontros, festas e confraternização contribuem para satisfação dos
associados.
Mas o mais importante de tudo isso é mantê-lo associado e para uma ABAICT cada
vez mais forte PAGUE SUA MENSALIDADE EM DIA!

2. COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES

O Dia das Mães se aproxima, e para comemorar esta importante data, estaremos
realizando um Passeio a Fazenda Guimarães que acontecerá no dia 05 de Maio
(sábado) com tudo incluso, transporte, alimentação, brincadeiras e um dia muito
lazer.
OS CONVITES JÁ ESTÃO À DISPOSIÇÃO! E caberá ao associado e acompanhante
se houver, a quantia de R$100,00(CEM REAIS) por pessoa, podendo parcelar em
duas vezes, a primeira prorrogamos até 16 de abril e a segunda até 29 de abril/18.
Não fique de fora, pois este é o momento de encontrar com outros colegas,
lembramos o telefone fixo (3345-7327) da ABAICT para confirmar sua participação
no horário das 09h00 ás 16h00.

3. DOAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS

“Dar aos pobres empresta a Deus” “Na vida o ato de dar é a forma de receber”
“Doar faz bem ao coração”. Quando ouvimos essas frases logo lembramos daqueles
que estão necessitando. Estendemos até o dia 26 de abril o recebimento de doações
de alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas porque pretendemos fazer a
doação na semana anterior ao dia das mães. O abrigo escolhido é o Abrigo de
Idosos São Gabriel localizado no Monte Serrat Cidade baixa.
Aguardamos seus donativos para ajudar aos necessitados.

4. POSTAL SAÚDE – PLANO CORREIOS SAÚDE II

INFORMAÇÃO “NAQUARTA” DA FAACO Nº 312 ITENS 3 E 4.
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