
Emília Fernandes participou de
reunião com associados da AGEA

Dentro da programação de en-
contros com políticos gaúchos, a
AGEA recebeu no dia 03 de agos-
to, a  ex-senadora e ex-ministra da
Secretaria Especial  de Política
para as Mulheres, Emília
Fernandes. Emília recebeu o estu-
do sobre a recuperação das perdas
nos proventos e se comprometeu
com os aposentados no sentido de
pressionar  politicamente para que

RS apresenta propostas no Comitê
Nacional de Recuperação de Perdas

A AGEA participou nos dias 16
e 17 de agosto, no Rio de Janeiro,
da reunião do Comitê Nacional pela
Recuperação de Perdas nos
Proventos e Pensões. O aposentado
gaúcho, Jesus de Moura Estery, que
representa a AGEA neste Comitê,
levou para a reunião duas propostas
encaminhadas pelo GT que discute
o assunto no RS.

Uma das propostas solicita que a
FUNCEF, a exemplo do INSS, credi-
te mensalmente a parte corresponden-
te aos percentuais relativos a CPMF.
Já a outra busca o pagamento das di-
ferenças ocorridas nos reequilíbrios
entre os pagamentos do INSS e a
suplementação da FUNCEF para o

pessoal do REPLAN e para quem está
no REB até o momento da migração.
As propostas foram aceitas pelo Co-
mitê e serão sugeridas a FUNCEF.

Durante o encontro, foi aprova-
da também a proposta de encaminha-
mento de uma correspondência di-
reta para cada presidente de associ-
ações de ativos e aposentados da
Caixa, buscando apoio às ações do
Comitê. Ainda no encontro, Jesus
apresentou uma proposta a
FENACEF para a realização de um
simpósio de dois dias, em Brasília,
somente de trabalho.

 Além do RS, estiveram repre-
sentados na reunião, os Estados do
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso
do Sul, Ceará, Amazonas e Brasília.

Audiência na FUNCEF
Através de uma solicitação do

Senador Paulo Paim, o presidente
da FUNCEF, Guilherme Lacerda,
recebeu uma comitiva de aposenta-
dos do Comitê Nacional de Recu-
peração de Perdas, no dia 01 de
agosto. A audiência foi marcada a
partir da visita, realizada pelo Gru-
po de Trabalho da AGEA que estu-
da o assunto, ao escritório político
do senador, em Canoas.

Participaram da audiência em
Brasília os aposentados Antoci Neto
de Almeida (RS), Jesus de Moura
Estery (RS), José Gabrielense Go-
mes  Duarte (RJ) e Olívio Gomes
Vieira(RJ), que é coordenador do
Comitê Nacional. Na ocasião foi en-
tregue ao Presidente da FUNCEF
entregaram um relatório expondo a
situação dos aposentados e solici-
tando a recuperação das perdas. O
presidente alegou não haver reser-
vas para contemplar qualquer tipo
de recuperação. Diante disso, o gru-
po decidiu uma visita a presidente
da Caixa, já que tomou conhecimen-
to que a Petrobras estaria aportando
recursos para a PETROS.

os anseios dos mesmos sejam ouvi-
dos e atendidos.

Feriadão na AGEA
Em virtude do feriado de 7 de se-
tembro, a AGEA não terá expedi-
ente também no dia 8 de setem-
bro. O atendimento voltará ao nor-
mal na segunda-feira, 11 de setem-
bro.
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