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O Conselho Deliberativo

da FENACEF esteve reuni-

do nos dias 05 e 06 de

dezembro. A AGEA partici-

pou do encontro, através

de seu presidente Mansur.

Veja alguns dos assuntos

analisados

PMPP- Os aposentados e pensionis-
tas do PMPP continuam aguardando
a regularização do pagamento do re-
ajuste nos proventos. Os que recebe-
rem a carta do INSS, devem entrar
imediatamente em contato com a AGEA
pelo fone (51) 3228 8770 ou  compa-
recer na sede para esclarecimento.

Tábua de Sobrevivência Os parti-
cipantes aposentados por invalidez não
têm diferença de tábua a ser paga, pois
nesses casos é utilizada a Tábua de
Mortalidade de Inválidos, que não está
sendo alterada. Nos casos de aposen-
tados por invalidez que possuem côn-
juge válidos, há diferença a ser paga
porque é utilizada a tábua de mortali-
dade geral para calcular o benefício
vitalício do cônjuge. Quando o parti-
cipante é casado e o seu cônjuge tam-
bém é inválido, não há diferença de
tábua a ser paga. Os aposentados por
invalidez solteiros ou que não possu-
em cônjuge também não têm diferen-
ça a receber. No caso de filhos de-
pendentes temporários, também não

há a utilização da tábua de sobrevivên-
cia geral.

Solicitação FUNCEF  A FENACEF
encaminhou correspondências à dire-
toria da FUNCEF solicitando provi-
dências, a fim de atender os anseios
dos aposentados e pensionistas no que
diz respeito a esclarecimentos, infor-
mações e atendimento na Fundação.
A FENACEF pede uma auditoria es-
pecial na Diretoria de Benefícios em
função do grande volume de
questionamentos sobre informações
recebidas da FUNCEF no que diz res-
peito  a saldo de reservas, valor do
benefício saldado, valor da diferença
de tábua, desconto do IR, créditos em
duplicidade e créditos ao Pós 78.

Atendimento FUNCEF Outra cor-
respondência aponta medidas para so-
lucionar o problema de insatisfação dos
associados em relação ao atendimen-
to da FUNCEF. A Fenacef sugere que
a Corel acuse o recebimento das soli-
citações e dúvidas encaminhadas, que
responda com clareza e agilidade e que
oriente as representações e os
atendentes do 0800 para que as infor-
mações fornecidas tenham clareza e
linguagem comum entre si.

Reajuste da adesão aoPlano Salda-

do: a  FUNCEF se comprometeu em
pagar o reajuste de 4%, para os que
aderiram ao Plano Saldado, em janei-
ro. Os valores serão retroativos a se-
tembro de 2006.

Mais um ano chegou ao seu fi-
nal e com ele muitos motivos
para comemorar. É também

momento para reflexão e organiza-
ção do próximo período e nesse sen-
tido ainda temos muitos sonhos para
concretizarmos juntos no Novo Ano
que está chegando.
Nosso desejo, era chegar em 2007
com todos os PMPPs na FUNCEF
e recebendo no dia 20, juntamente
com a parte do INSS. Gostaríamos
que todos já tivessem recebidos o
reajuste e o ressarcimento dos atra-
sados, sem precisar de ação judicial.
Outro desejo, era que os benefícios
da FUNCEF pudessem ser paulati-
namente recuperados e que esse pro-
cesso já se iniciasse em 2007.
Entre os muitos sonhos e desejos,
nossa lista inclui ainda a permanência
das conquistas e a melhora do que
ainda não está funcionando. Gostarí-
amos ... que o atendimento da
FUNCEF melhorasse e que o 0800
funcionasse com mais consideração
com seus associados;
Que o Saúde Caixa esteja sempre
presente conosco, garantindo nossa
saúde e bem-estar e, que o bom
atendimento recebido seja uma cons-
tância.
Que a AGEA continue dinâmica com
a participação dos seus associados e
que mesmo que não tenhamos con-
seguido realizar todos os nossos so-
nhos, que a gente pelo menos conti-
nue amigos para sempre.

A Diretoria

Momento de reflexão


