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Diretoria realiza
reunião com associados

A diretoria da AGEA vai a Rio

Grande no dia 06 de novem-

bro para mais um encontro com

os associados do interior. Após,

a reunião de esclarecimento ha-

verá um encontro de confrater-

nização.

PASSO FUNDO

Associados já estão
organizando a festa de
encerramento do ano

Os aposentados, pensionistas e fami-

liares de Passo Fundo já podem se

agendar para a Festa de Encerramen-

to do ano, que acontecerá no dia 12

de dezembro, na casa da colega

Estelamar. O evento será mais uma

vez um grande momento de encon-

tro, confraternização, troca de idéias

e muita descontração, a exemplo do

que acontece nos encontros, que a

regional organiza a cada dois meses.

No dia 10 de novembro, mais de 20

aposentados e pensionistas participa-

ram da reunião, que foi marcada pela

integração e esclarecimento.

Representantes regionais
têm reunião em Porto Alegre
Os representantes regionais da AGEA

se reúnem, no dia 30 de novembro,

a partir das 9h30min, em Porto Ale-

gre. Será mais um momento de troca

de informações e esclarecimento.
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NOTÍCIAS DA FENACEF

Reabertura Saldamento: a solicita-

ção da FENACEF de reabertura do

processo de adesão ao REG/

REPLAN Saldado será atendida, se-

gundo informou o diretor de Benefí-

cios da FUNCEF, Carlos Caser. O

processo deverá ser reaberto ainda

este ano e o período de adesão será

de 30 dias.

FENACEF elege Diretoria

Executiva e Conselhos

Os presidentes das associações

federadas, na Assembléia Geral Ex-

traordinária da FENACEF, que acon-

teceu no dia 15 de outubro, durante o

XXIX Simpósio, elegeram a nova di-

retoria e conselhos da entidade. Dé-

cio de Carvalho e Carlos Levino

Vilanova foram reeleitos para ocupa-

rem a presidência e a vice-presidên-

cia, respectivamente, no período 2008/

2009. A grande novidade foi a esco-

lha de uma representante   das asso-

ciações de menor porte no Conselho.

Para esta vaga foi escolhida a presi-

dente da AEA/MS, Azize Zarour.

Cheque e Cesta: o Superintendente

de RH da Caixa, Carlos Magno, infor-

mou, durante o Simpósio, que a Caixa

irá reiniciar o debate sobre a extensão

do cheque e da cesta-alimentação para

todos. Segundo ele, o debate deverá

ser reaberto ainda em dezembro deste

ano, durante a reunião do Conselho.

O Simpósio sempre é um
momento esperado pelos apo-
sentados e pensionistas da Cai-

xa, pois é nele que acontecem os gran-
des debates e onde a Caixa e a
FUNCEF estão abertas ao diálogo
com os aposentados. Em Manaus não
foi diferente, os aposentados aprovei-
taram para reivindicar, criticar ou su-
gerir através das 84 proposições apre-
sentadas e também nos dias de deba-
tes específicos com as duas entidades.
Em relação as proposições, as 53
aprovados, agora, serão encaminha-
das para a Caixa e a FUNCEF e mais
uma vez os aposentados e pensionis-
tas ficarão no aguardo de alguma de-
finição.

Foi assim em Gramado, onde a
maior evolução foi na questão da re-
cuperação das perdas, que continuou
sendo um dos temas centrais do
Simpósio de Manaus. Embora a
Funcef tenha tomado algumas provi-
dências em relação ao assunto, com a
formação de um grupo de trabalho in-
terno, a proposição continua esbar-
rando nos entraves e ainda não foi
colocada em prática.

Mais uma vez o Simpósio foi um
verdadeiro sucesso. Gostaríamos de
parabenizar a diretoria da AEA/AM e
a organização do evento pelo show e
brilhantismo, tanto na escolha do local,
como em todas as atividades do even-
to. Os aposentados e pensionistas de
todo o Brasil tiveram uma acolhida ca-
rinhosa e puderam aproveitar tudo o
que Manaus tem para oferecer.

A Diretoria

Simpósio: espaço de
diálogo e reivindicações


