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Comitê Nacional de
Recuperação das
Perdas Salariais
A AGEA participou, nos dias 12

e 13 de julho, no Rio de Janeiro, da
reunião do Comitê Nacional de Re-
cuperação das Perdas Salariais. O
presidente da AGEA, Antonio
Carlos Mansur, participou do encon-
tro que, além do tema central, que é
a recuperação das perdas, discutiu a
adesão ao REG/REPLAN Saldado.

O encontro contou com a parti-
cipação de 12, das 22 associações de
aposentados. Para a próxima reu-
nião, agendada para os dias 17 e 18
de agosto, a expectativa é de que haja
uma adesão de todas as associações,
já que trata-se de um assunto de re-
levância e interesse de todas as
AEA’s. A proposta é que os grupos
regionais mandem para este encon-
tro propostas e idéias para que o
Comitê Nacional encaminhe a
FUNCEF.  O representante da
AGEA no Comitê Nacional é o apo-
sentado Jesus de Moura Estery.  O
aposentado do Rio de Janeiro, Olívio
Gomes Vieira, é o coordenador na-
cional do comitê, assessorado por
Myrinha Vasconcellos.

Ar thur Ferr eira de Souza Filho é
o patrono do XXVIII Simpósio

O patrono do XXVIII Simpósio
Nacional de Economiários Aposen-
tados e Pensionistas da Caixa, que
acontece de 05 a 10 de novembro,
em Gramado-RS, teve uma trajetó-
ria de destaque não apenas no cam-
po profissional, mas também nas
entidades associativas dos
economiários. Arthur  Ferreira de
Souza Filho ingressou na Caixa, em
30 de maio de 1935, quando tinha
apenas 14 anos. O início profissio-
nal singelo, como estafeta, não im-
pediu  a carreira de sucesso na CEF,
passando por diversas funções e che-
gando até a Gerência de Agência,
onde se aposentou em 30 de junho
de 1967.

Atuante e inquieto, Arthur
Ferreira teve uma passagem
marcante no movimento associativo,
onde foi responsável pela defesa das
principais reivindicações e anseios
dos economiários, como no movi-
mento de preservação do SASSE. O
espírito de luta pelos direitos coleti-
vos sempre estiveram presentes, seja
na frente da Associação de Pessoal
da Caixa Econômica Federal
(APCEF), entidade em que partici-
pou de diversas diretorias e presidiu
, no período de 1967 a 1971, ou na
Federação Nacional das Associações
de Pessoal da Caixa (FENAE),

Contador, economista, jornalista
e advogado, Arthur Ferreira também

desempenhou outras atividades pro-
fissionais e associativas fora da Cai-
xa.

Faleceu em 23 de junho de 2003,
aos 82 anos, na cidade do Rio de Ja-
neiro, deixando  viúva, dois filhos,
cinco netos e três bisnetos.


