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UNEI  comemora 48 anos de trabalho
A União Nacional dos

Economiários (UNEI)completou 48
anos de vida no dia 24 de junho. Para
comemorar a data, a delegacia regio-
nal do Rio Grande do Sul, através da
delegada Mardir de Fátima L. Prietto
Kurrler, organizou um jantar dançan-
te no Círculo Militar, em Porto Ale-
gre.  O evento contou com a presença
da presidente da UNEI, Yona Dias
Monteiro,  e da assessora da presidên-
cia, Maria do Amparo F. da Silva.

Em visita à AGEA, Yona desta-
cou o trabalho desenvolvido no senti-
do  de fortalecer cada vez mais a enti-
dade. Entre as realizações do seu pe-
ríodo estão a recuperação da Planei, a
inauguração da fármacia da UNEI,
que garante remédios a preço de cus-
to, a reestruturação da UNEI
Corretora de Seguros, entre outros.  A
gestão também buscou organizar as
delegacias regionais, informatizando-
as e colocando assessoria jurídica nos
Estados.

O vice-presidente da AGEA, Sérgio
Atair, Maria do Amparo (RJ), o presi-
dente Mansur, a presidente da UNEI,
Yona Monteiro,  Hélio Pol (RJ) e o asso-
ciado Gilberto Sellmer.

As 41 pessoas que participaram
do passeio de Maria Fumaça, pro-
movido pela AGEA, não se arrepen-
deram. Mais uma vez foi um mo-
mento de muita alegria,
descontração e integração. O tour
começou pela manhã, com visita a
loja da Tramontina, em Carlos Bar-
bosa, depois o passeio de Maria Fu-
maça, que foi marcado por apresen-
tações de músicas típicas, teatrais e
degustação de produtos coloniais.
Na chegada em Garibaldi, uma pa-
rada para o almoço no Restaurante
da Fenachamp, seguido por visita a
Vinícola Miolo e Centro de Fábrica
de Farroupilha.

1) Por que o Assistido do REG/
REPLAN e do REB não podem aderir
ao Novo Plano? Não temos que seguir
o que diz a Lei Complementar nº 109,
Capitulo 16? (que qualquer Plano
dentro da Entidade terá que ser
oferecido a todos os seus participantes)

2) Por que a Funcef definiu o prazo (de
1º de julho a 29 de agosto segundo o
ofício DIBEN 036) se 60 dias é o prazo
mínimo que consta no REG/REPLAN
(§2º. do artigo 82)?

A FUNCEF havia se comprometido a
fazer divulgação 30 dias antes de abrir
o prazo para migração!!

3) Por que ainda não foi resolvido o
problema dos Assistidos (REB – Pós-
78), quando a Funcef se comprometeu
a resolver tudo isto em um pacote só,
junto com o Novo Plano?

4) A simples segregação contábil das
reservas saldadas e não saldadas
garantirá a não responsabilidade de um
associado de um Plano para outro; uma
vez que ambas as reservas está no
mesmo Plano? (artigo 107 do REG/
REPLAN)

5) Por que as reservas dos Assistidos
do REB ainda não foram contabilizadas
neste Plano e permanecem no REG/
REPLAN? Isto não trouxe prejuízo para
o pessoal do REB?

6) O Pecúlio está considerado como
indenizatório no Termo de Adesão ao
Saldamento? Porque se não estiver vai
haver o desconto do Imposto de Renda.

7) Como se calculam as reservas?

 AGEA encaminha à Funcef dúvidas
sobre o Novo Plano e o Plano Saldado

Um grupo de estudos da AGEA
analisou o regulamento do Novo Pla-
no e do Plano Saldado, a fim de ob-
ter maior compreensão e informa-
ções  sobre o funcionamento dos dois
planos antes do processo de adesão.
Durante o trabalho uma série de dú-
vidas foram levantadas e encaminha-
das à Funcef. Confira abaixo as
perguntas encaminhadas à Funda-
ção e que aguardam respostas.

Passeio de Maria
Fumaça repete o
sucesso anterior


