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Não fique sem dirigir, recorra com 
a Agilidade Assessoria em Multas

A Agilidade Assessoria em 
Multas, que está no mer-
cado desde 1º de março 

deste ano, é uma empresa especia-
lizada em legislação de trânsito, 
Código de Trânsito Brasileiro  
(CTB) e foi criada para solucionar 
todo e qualquer assunto de trânsi-
to, bem como multas ambientais 
(confira no quadro).

Com escritório na rua Fernando 
Abott, ao lado do Fórum, em Santa 
Cruz do Sul, atende clientes em 
todo Brasil, como Santa Catarina, 
São Paulo e Bahia. Para garantir 
seu direito de dirigir, agende seu 
horário. A Agilidade Assessoria 
funciona de segunda a sexta-fei-
ra, sob agendamento prévio, que 
pode ser feito pelo telefone ou pelo 
WhatsApp, através do número (51) 
99733-8978.

Neste período de atividades, a 
empresa já recuperou 32 Carteiras 
Nacionais de Habilitação (CNHs) 
suspensas e 12 cassadas, além de 
efetuar 53 recursos de multas com 
resultado positivo, conforme apon-
ta o proprietário, Denizar de Castro. 

Além de multa de trânsito, 
excesso de velocidade, CNHs 
cassadas ou suspensas, excesso 
de pontos, revisão de contratos 
de veículos que possuem juros 
abusivos, a Agilidade Assesso-
ria em Multas também resolve a 
venda de veículo que não foi feito 
a transferência para o nome do 
comprador.

De acordo com o proprietário, 
a Agilidade Assessoria é uma em-
presa com experiência em recur-
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| Encaminhamento de 
licenciamento ambiental
| Regularização de áreas 
rurais
| Regularização de 
incorporações imobiliárias
| Programas de 
compensação ambiental
| Defesa em ações judiciais

MULTAS AMBIENTAIS
sos de multa de trânsito, com uma 
equipe especializada no CTB, que 
está à sua disposição para realizar 
uma Assessoria e Consultoria em 
todos os tipos de multas e preser-
var o seu direito de dirigir.

Com experiência em deferi-
mento de processos de multas de 
trânsito, realiza um acompanha-
mento contínuo da CNH tanto 
de motoristas particulares quanto 
para motoristas profissionais com 
uma assessoria completa para 
proteger você contra as multas  e 
suspensão da sua CNH.


