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Recuperação dos
proventos no REB

Em relação ao ofício
encaminhado pela
AGEA à FUNCEF
com o questionamento
do associado Sebasti-
ão Antônio Machado,
sobre o motivo pelo

qual a FUNCEF não está consideran-
do a possibilidade de revisão dos be-
nefícios pagos pelo REB, em função
dos resultados financeiros acima da
meta atuarial obtidos pelo plano, a
Fundação esclarece que:
n O resultado financeiro acima da
meta atuarial obtido pelo plano não é
o elemento determinante para a revi-
são dos benefícios pagos pelo REB,
apesar de importante e necessário.
Além do bom desempenho, é impres-
cindível que o plano acumule sobras
superiores a 25%da reserva matemá-
tica, por três anos consecutivos, como
determina a legislação.

n Mesmo com a obtenção de resul-
tados positivos de investimentos, o pla-
no registrou, no ano passado, um défi-
cit atuarial de R$ 21,47 milhões. Ainda
assim, o REB continuou com superávit
técnico acumulado, contudo as sobras
acumuladas nos últimos três exercícios
não superam os 25% do valor das re-
servas matemáticas de benefícios con-
cedidos.
n Em função da reserva de
contigência ter ficado inferior a 25%das
reservas matemáticas de benefícios con-
cedidos e pelo disposto no parágrafo
5° do art. 40 do Regulamento, o plano
não chegou a constituir Reserva Espe-
cial, e, é justamente a existência dessa
última Reserva, desde que não utiliza-
da por três anos, que, por força da Lei
e do Regulamento do plano, tornaria
obrigatória a revisão do Plano de be-
nefícios.

À Liliane

Quando ontem, debruçada na janela
Perfumada e enfeitada a tarde bela.
Notei ares de Deusa e de donzela.

Nessa filhinha, a pouco tão pequena.

Toda a alegria pura vem dela
Se alguém a magoa me entristece.
É tão meiga, tão candida, tão bela

Que tudo em sua presença, se
apequena.

Filha minha! Divina criatura!
Limpida fonte, inesgotável mina

Que refrigera as minhas desventuras

Contemplo a quase etéria, pequenina
Descuidosa do mal, ingênua e pura

Que já não sei se é anjo ou se é
menina.

Lory Camargo
Poetisa e declamadora
Associada da AGEA

Negociação com a Caixa não atende  os aposentados
A negociação entre empregados e a

direção da Caixa encerrou, depois de sete
dias de greve, com um acordo que prevê
alguns avanços para os empregados ati-
vos, mas, mais uma vez os aposentados
ficaram de fora. As cláusulas específicas
dos aposentados, como a extensão do
cheque e da cesta-alimentação para to-
dos, ficaram de fora do acordo.

Além das conquistas do acordo ge-
ral, como reajuste de 6% para salário e
verbas, 13ª cesta-alimentação no valor
de R$ 252,36, os empregados consegui-
ram avanços na PLR e a incorporação
no Plano de Cargos e Salários de R$
30,00 relativos à campanha salarial de
2004. A Caixa se comprometeu ainda a
iniciar a construção de um novo PCS.

ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM
PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONCESSÃO E REVISÃO DE
BENEFÍCIOS.

RENATO VON MÜHLEN
OAB/RS 21.768
Em Porto Alegre:
Rua dos Andradas, 1137, conj. 1111 -Centro
Porto Alegre – RS
Fone/Fax (51) 3226-2900

ÉVERTON RIBEIRO BURIOL
OAB/RS 68.537
Em Novo Hamburgo:
Rua David Canabarro, 75, sala 202 – Centro
Novo Hamburgo – RS
Fone/Fax (51) 3035-6795

VENDO

Tratar com Paulo

Fone: (55) 99623951

Apartamento em Santa Maria,

localizado na Avenida

Medianeira, 1110 Ap.206


