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Aprovado Novo Plano de
Benefícios  e  Plano Saldado

Estão abertas as
inscrições para o
XXVIII Simpósio

A AGEA já está com as inscri-
ções abertas para o
X X V I I I
Simpósio Naci-
onal de
Economiários
Aposentados
e Pensionis-
tas da Cai-
xa, que
acontece de
05 a 10 de
novembro, em Gramado-RS. As
inscrições devem ser feitas na AGEA,
sendo que até 30 de setembro, os va-
lores são os seguintes: R$ 80,00 para
aposentados e pensionistas que con-
tribuem com o Fundo do Simpósio,
R$ 100,00  para os que não contribu-
em com o Fundo e também o mesmo
valor para  os empregados ativos e
cônjuge/companheiro. Convidados
pagam R$ 350,00.

Depois desse período,os valores
de pagamento das inscrições passam
para R$ 100,00 aposentados e pensi-
onistas, R$ 120,00 para os que não
contribuem com o Fundo do
Simpósio, ativos e cônjuge/compa-
nheiro e R$ 400,00 para convidados.

Maiores informações na secreta-
ria da AGEA, pelo fone 3228 8770.

Depois de um longo pro-
cesso de espera, o Novo Pla-
no de Benefícios da Funcef e
o Saldamento do REG/
REPLAN saem do papel e co-
meçam a se tornar realidade.
O processo de adesão aconte-
cerá nos meses de Julho e
Agosto.  Com a aprovação do
Novo Plano, um benefício a
ser comemorado é a adesão
dos PMPPs que ainda não es-
tão na Funcef e dependiam do
Novo Plano para isso, e tam-
bém dos 14 mil empregados
atuais da Caixa que não são
associados da Fundação.

Migração ao REB
A Funcef reservou os dias

29 e 30 de junho para a con-
clusão do processo de migra-
ção ao REB. Esse procedi-
mento estava suspenso por
medida judicial e administra-
tiva até a conclusão do

saldamento.
Participantes recebe-
rão informações

Os participantes recebe-
rão todas as informações so-
bre essas mudanças através
dos canais de comunicação
da Fundação. Serão realiza-
dos também 100 seminários
em todo o Brasil, nos escri-
tórios de Negócios da Caixa
e nas principais cidades bra-
sileiras, para esclarecer as
dúvidas em relação as modi-
ficações e saldamento do
REG /REPLAN e a implan-
tação do Novo Plano. A
AGEA aguarda os avisos da
Funcef sobre a data da reu-
nião de esclarecimento.

Maiores informações po-
dem ser obtidas no site da
F u n c e f
(www.funcef.com.br).

NESTA EDIÇÃO
AGEA pede apoio
a parlamentares

para a recuperação
dos proventos
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