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POUPANÇA:

Investidores poderão recupe-

rar perdas sofridas no Plano

Bresser e no Plano Verão

 Os investidores em caderneta de pou-
pança,  que  aplicaram  na época do
Plano Bresser ( junho/1987 ) e Plano
Verão ( janeiro/1989 )  ainda podem
recuperar as perdas sofridas com es-
ses planos econômicos, porém  os
prazos de prescrição ( perda do di-
reito ), estão prestes a ocorrer.  Os
tribunais, inclusive o STF, já garanti-
ram a recomposição dessas diferen-
ças em favor dos poupadores, a se-
rem pagas pelos bancos depositári-
os. Apesar da questão estar definida,
ainda assim se requer cuidados com
as “datas de aniversário” das contas,
os cálculos de liquidação e  pedidos
formulados, sob pena de enveredar-
se para a infinidade de recursos dos
bancos, tornando as ações interminá-
veis.  Os valores a recuperar sobre
os saldos base existentes na data, são:
no Plano Bresser, da ordem de
8,08%;  no Plano Verão, da ordem
de  19,75%, na Justiça Federal e 21%
aproximadamente, na Estadual. Os
números são estimados, pois seguem
interpretações judiciais.  Sobre o Pla-
no Collor, não há mais chance de su-
cesso, visto que, além da questão de
mérito ficar muito controvertida, em
função de uma decisão do STF, atri-
buindo ao Banco Central a responsa-
bilidade,  a ação já estaria prescrita.
Ao poupador se exige apenas que
comprove a existência de conta na
época, data base e valor aplicado.
Dr. Paulo Zoccoli
Zoccoli Advogados SS,OAB-RS
Fone:33331412  www.zoccoli.com.br

Eventos para agradar
a todos os gostos

A AGEA organizou uma agenda de
eventos diversificada para o ano de
2007. Os associados já podem se pro-
gramar para participar dos eventos já
consagrados no calendário de atividades
da AGEA, como o jantar do Dia das
Mães e o de Confraternização, e tam-
bém de novos passeios e atividades.

Páscoa em Buenos Aires

A novidade deste ano, é a viagem
no feriadão de Páscoa para Buenos
Aires. Um passeio que promete, com
visita aos principais pontos turísticos da
capital Argentina, monumentos histó-
ricos e também uma boa oportunida-
de para conferir o glamour do tango,
em Buenos Aires. Os interessados já
podem garantir o seu lugar, basta en-

trar em contato com a Fellini Turismo
pelo fone 3228 6388.

Além desta, outras viagens já estão
sendo organizadas, confira o calendário
abaixo e participe de todos os eventos
que a AGEA preparou para você.

É importante lembrar que para os
passeios acontecerem, é necessário um
número mínimo de participantes.

AGENDA DE EVENTOS 2007 

Março Passeio Santana do Livramento 

05 de abril Passeio a Buenos Aires 

26 de abril Eleição para a escolha da nova diretoria da 

AGEA 

11 de maio Jantar de comemoração do Dia das Mães 

De 31 de maio a 3 de junho Passeio Termas de Piratuba 

Junho Passeio Santana do Livramento 

Agosto Passeio Vale dos Vinhedos – Maria Fumaça 

Setembro Concurso Literário da AGEA  

Outubro XIX Simpósio Nacional de Economiários 

Aposentados e Pensionistas – Manaus/AM 

Novembro Mostra de Artes da AGEA 

30 de novembro Jantar de Confraternização de Final de Ano 

Dezembro Missa na AGEA 

 

Os associados da Cooperforte podem
usufruir dos descontos oferecidos a
partir de convênios com instituições
de ensino. Os percentuais variam de
10% a 15% de desconto nas seguin-
tes instituições: Escola Superior de
Educação e Marketing - ESPM
(10%), Fundação Getúlio Vargas/RS
(10%), Universidade Luterana do

Brasil -ULBRA (10%), Faculdade São
Judas Tadeu (10% a 15%), Colégio
Província de São Pedro (20% a 25%).
Podem ser sócios da Cooperforte, fun-
cionários da Caixa aposentados e ati-
vos, cônjuges, filhos, pais e
representates legais, bastando
integralizar parcela única de R$ 50,00.
Informações pelo fone 3224 2944.

Cooperforte possui convênios educacionais Atualize seu cadastro na AGEA

A  AGEA solicita a seus associados
que mantenham em dia o seu cadastro
junto à entidade.  Para isso, é neces-
sário que a cada troca de endereço,
telefone ou qualquer outro dado, seja
comunicada a recepção da AGEA
pelo fone 3228 8770. O cadastro é
importante para a manutenção da co-
municação com os associados.


