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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) 3035-4677

não muito diferente do REB, com

bonificações, incentivos, premiações

em dividendos, pequenas melhorias

de benefícios, etc., custeados, SMJ,

por todos os planos anteriores. La-

mentavelmente, tais benefícios são ex-

tensivos somente aos que saldaram o

REG/REPLAN. Para piorar a situa-

ção calamitosa e catastrófica de par-

te desse universo de aposentados,

estão aprovando programas que vi-

sam a recuperação de perdas do po-

der aquisitivo mas somente para quem

optou pelo saldamento, como se os

participantes de outros planos de be-

nefícios não estivessem perdendo seu

poder aquisitivo paulatinamente. Ob-

serve-se que no plano REB, existe a

possibilidade de recuperação de

proventos o que não está sendo le-

vado em conta, segundo o que

estamos acompanhando pelos infor-

mativos. Espero que este desabafo

seja publicado e se eu estiver equi-

vocado, que seja esclarecido. Colo-

co-me a disposição para quaisquer in-

formações e/ou esclarecimentos que

se fizerem necessários.Abraço a

todos.Obrigado.

Sebastião Antonio Machado

Aposentado REB

Prezados
companheiros:
Eu sou um aposentado do INSS e da

Funcef com desligamento da CEF via

PADV, não tendo programa de saú-

de, o que não me proporciona muita

preocupação. Tenho procurado

acompanhar todos os movimentos

dos aposentados, suas proposições,

suas reivindicações, seus trabalhos, li-

derados por colegas detentores de

espírito de luta, cujas ações, são me-

recedoras do nosso reconhecimento

e gratidão. Tal acompanhamento, tem

sido, na maioria da vezes, através da

leitura dos boletins, internet, conver-

sa com colegas, etc., até mesmo, pela

distância que nos coloca um pouco

isolados, das palestras e reuniões pro-

movidas pela Agea. ...

Pois bem, lamentavelmente se cons-

tata que fazemos parte de uma “elite”

empobrecida, mal remunerada, des-

providos de quase todos os benefíci-

os que antes era o nosso orgulho, iso-

lados numa redoma de pau podre à

espera da morte. Estou sendo

pessimista?...Não!!!..Realista sim

porque a cada dia que passa, vão

fatiando o pouco que ainda nos resta

...

Eu faço parte do Programa de Bene-

fícios REB, o qual deveria ser, sob a

ótica de seus idealizadores, a reden-

ção dos aposentados. Ledo

engano!...Criaram um novo Plano,

ESPAÇO DO
ASSOCIADO

***Por falta de espaço o texto na ín-

tegra está disponível apenas na internet

AGEA solicita
esclarecimentos da
FUNCEF e da FENACEF
em relação a carta

do associado
A diretoria da AGEA encaminhou

a correspondência do associado Se-

bastião Antonio Machado para a

FUNCEF e a FENACEF, a fim de que

as duas entidades esclareceram os

pontos questionados por ele, que ba-

sicamente são: por que só os aposen-

tados do REG e REPLAN Saldado ti-

veram uma recuperação salarial? Se a

FUNCEF está tendo lucro, por que o

mesmo não é repassado para os parti-

cipantes do REB, uma vez que o plano

prevê isso?

Em relação ao plano de saúde para

os PADV, o assunto foi encaminhado

para a FENACEF, já que trata-se de

uma das bandeiras de luta levantada pela

entidade. Por solicitação da FENACEF,

a Caixa estuda a possibilidade de colo-

car em prática um plano que atenda o

pessoal do PADV e os filhos de em-

pregados maiores de 24 anos.

Dr. Carlos Francisco

Correa Diniz

OAB/RS 21930

Direito de Família e Causas Civeis
Atendimento nas quartas-feiras, das

9h às 12h, na  AGEA ou pelos

Telefones: 3224-1124 e 91418102


