
4

Mensalidades da AGEA

A diretoria da AGEA apresentou ao

Conselho Deliberativo da entidade a

proposta de aumento das mensalida-

des de R$ 17,00 para R$ 18,00. O

reajuste foi aprovado pelo Conselho e

entrou em vigor a partir do mês de ja-

neiro de 2008. A medida visa garantir

a continuidade das melhorias e investi-

mentos em benefício dos aposentados

e pensionistas.Confira a tabela:

DIB % Reajuste

até jan/07 4,15%

fev/07 3,64%

mar/07 3,20%

abr/07 2,75%

mai/07 2,49%

jun/07 2,22%

jul/07 1,90%

ago/07 1,58%

set/07 0,98%

out/07 0,73%

nov/07 0,43%

0,00%

dez/07

Como o INPC de

dezembro ainda não foi

divulgado, o reajuste

será pago em fevereiro

de 2008.

Benefícios terão reajuste
regulamentar em  janeiro

Os benefícios dos aposentados

e pensionistas vinculados ao REB,

REG/REPLAN Saldado e Novo Pla-

no terão reajuste na suplementação

paga pela FUNCEF, conforme pre-

visto nos regulamentos dos planos.

Os reajustes se darão de acordo com

o INPC acumulado em 2007, con-

siderando a data de início do bene-

fício de cada assistido até dezem-

bro de 2007.

 Os assistidos que estavam apo-

sentados a partir de janeiro de 2007,

receberão o acumulado dos 11 me-

ses, que é de 4,15%, no mês de ja-

neiro. Neste caso, o acerto referen-

te ao INPC de dezembro será pago

em fevereiro de 2008, retroativo a

janeiro de 2008. Já os assistidos que

tiveram a data de início do benefí-

cio em dezembro de 2007, só terão

reajuste em fevereiro de 2008, com

Recuperação de Perdas

A FENACEF, juntamente com as as-

sociações de aposentados de todo o

Brasil,  continua acompanhando aten-

tamente o tratamento que a Caixa vem

dando em relação a questão da recu-

peração das perdas nos proventos e

pensões. O assunto foi discutido na

reunião da caixa do dia 26 de dezem-

bro e retirado de pauta novamente. Os

aposentados exigem respeito e pres-

sa, pois o tempo passa rápido e as

soluções continuam demoradas.

efeitos retroativos a janeiro de

2008. Além disso, fechado o Balan-

ço da FUNCEF, àqueles que estão

no REG/REPLAN Saldado e no

Novo Plano receberão 50% da ren-

tabilidade, depois de cumprida a pre-

visão atuarial.


