
2
ED

ITO
RI

AL NOTÍCIAS DA FENACEF
O Conselho Deliberativo da FENACEF esteve reunido nos
dias 31 de julho e 01 de agosto, em Brasília, onde foram

discutidos uma série de assuntos, com destaque para o Novo
plano e o Saldamento. A AGEA estava representada no encon-

tro pelo 1° vice-presidente, Antoci Neto de Almeida, pelo 2°
vice-presidente, Sérgio Atair dos Santos, e pelo Diretor Finan-

ceiro Newton Barcellos.

FENACEF
Novo Plano- A FENACEF está
questionando se será aplicada a mes-
ma tábua de expectativa de vida para
todos os planos ou  AT83 será ape-
nas para os que optarem. Nessa tá-
bua há uma projeção de aumento de
expectativa de vida dos participan-
tes.
Ofício FUNCEF - A FENACEF
não recebeu até o momento respos-
ta do ofício encaminhado para a
FUNCEF  solicitando prorrogação
de 60 para 120 dias no prazo de ade-
são ao Novo Plano e Saldamento e
também a possibilidade de ingresso
dos aposentados no Novo Plano.
Código de Ética- Foram aprovadas
as alterações propostas pelo Grupo
de Trabalho que está realizando uma
reformulação no Código de Ética da
FENACEF.
CAIXA
Na Caixa a reunião foi realizada com
o vice-presidente João Dornelles e
com o representante do Saúde Cai-
xa, Luis Márcio.
Saúde Caixa-o sistema de
gerenciamento do Saúde Caixa está
dependendo de parecer jurídico para

o cancelamento da empresa ganha-
dora da licitação anterior e a
contratação de uma nova empresa.
A Caixa informa que o atendimento
aos usuários continua normal e que
já estão sendo colocado em dia o
pagamento dos credenciados que
estava em atraso. Foi formado um
GT para buscar uma solução para o
problema.
PADV- em relação a extensão do pla-
no de saúde para atender os que sa-
íram pelo PADV e familiares não
atendidos pelo Saúde Caixa, a Caixa
está criando o Saúde Família, den-
tro do Saúde Caixa. O plano será
cobrado individualmente.
FUNCEF
Novo Plano-foi enviado um ofício
cobrando respostas sobre algumas
questões pendentes, como as reuni-
ões de divulgação nos Estados, a si-
tuação dos Pós 78, a desistência de
ações , entre outros.
PMPP- a idéia era pagar a renda mí-
nima da FUNCEF na folha de agos-
to e o restante a transferência depen-
de do processamento do INSS.
Termo de migração do REB-a 3 ª
via da cópia será devolvida aos inte-
ressados junto com o termo de mi-
gração ao Saldamento.

Momento de decisão

É chegada a hora de to-
marmos uma decisão de ta-
manha importância para nos-
sos futuros, pois  aproxima-

se o final do prazo concedido para
a opção ou não ao Saldamento e
ao Novo Plano. Várias reuniões es-
tão sendo feitas para esclarecer os
associados, a fim de que possam
tomar a decisão de maneira cons-
ciente.

A AGEA informa aos associa-
dos do REG/REPLAN  que devem
optar pela adesão, porque é a últi-
ma chance de sair do não saldado,
onde se concentrará maior risco de
insuficiências patrimoniais e como
consequência aumento de
contribuição.Os associados do
REB que não tenham ações judici-
ais e nem pretendam fazer, não há
problema algum em aderir.

Quem possuir ou for fazer
ações de equiparações e piso de
mercado ou outras que aumentem
seus benefícios previdenciários,
consulte os seus advogados para re-
ceber orientações quanto aos pos-
síveis reflexos nas ações quanto a
desistência ou  perda de direitos.

Queremos ressaltar que a de-
cisão é de cada um e o importante
é, aderindo ou não, todos terem co-
nhecimento das consequências de
sua decisão.

A Diretoria


