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Prazo das inscrições
para o Simpósio
Ao contrário do publicado na úl-

tima edição do Informativo,  os prazos
e valores da inscrição para o XXVIII
Simpósio são os seguintes: até 30 de
agosto, os valores  da inscrição são
R$ 80,00 para aposentados e pensio-

nistas que contribuem com o Fundo do

Simpósio, R$ 100,00  para os que não

contribuem com o Fundo e também o

mesmo valor para  os empregados ati-

vos e cônjuge/companheiro. Convida-

dos pagam R$ 350,00.
Depois desse período, de 31 de

agosto a 30 de setembro, os valores
de pagamento das inscrições passam
para: R$ 100,00 aposentados e
pensionistas, R$ 120,00 para os que não
contribuem com o Fundo do
Simpósio, ativos e cônjuge/
companheiro e R$ 400,00 para
convidados. Maiores informa-
ções na secretaria da AGEA,
pelo fone 3228 8770.

NOVO PLANOAssociados buscam informações para esclarecer as
muitas dúvidas

Desde a aprovação do Novo
Plano de Benefícios e do
Saldamento, a AGEA tem reali-
zado, sistematicamente, durante
a reunião das quintas-feiras,
apresentações e esclarecimentos
em relação ao assunto. Mas a
falta de clareza do regulamento
e do termo de adesão do REG/
REPLAN Saldado, está gerando
uma série de dúvidas entre os as-
sistidos, sendo que a principal
delas é por que aos aposentados
e pensionistas não foi oferecida
a oportunidade de ingresso no
Novo Plano? Esse é um
questionamento que ainda aguar-

da resposta, já que sempre foi
de interesse da FUNCEF e tam-
bém do Grupo de Trabalho que
elaborou a proposta do Novo
Plano, manter todos os associ-
ados em um único plano. Todos
os argumentos apresentados até
agora caíram por terra, por isso
continuamos pressionando para
não ficarmos em um plano em
extinção.

A AGEA reuniu também
advogados a fim de buscar in-
formações sobre os principais
riscos jurídicos que os aposen-
tados correm ao aderirem ao
Saldamento.

NESTA EDIÇÃO
Mais informações sobre o REG/REPLAN Saldado e Novo

Plano no Encarte Especial e na pág. 02
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