
Filiada à FENACEF

AGEA organiza passeio a Piratuba

Aposentados se unem em busca
de recuperação de benefícios

A AGEA está organizando para os
seus associados e familiares mais
um passeio a Piratuba no feriadão
de 1° de Maio. A saída será no dia
27 de Abril, às 6h, e o retorno no

dia 1°
de Maio
às 13h.
O paco-
te  da
A G E A
t e m

condições especiais de pagamento,
sendo que o valor por pessoa, em
apartamento duplo é de R$ 420,00,
podendo ser parcelado em 3 vezes
de R$ 140,00 ou em 6 vezes de R$
72,00. Para apartamentos individu-
ais, o preço fica em R$ 500,00, que
pode ser parcelado em 5 vezes de
R$ 100,00. Nos valores está incluí-
da as três refeições, sem bebidas. Os
interessados devem fazer sua reser-
va na AGEA. Maiores informações
pelo fone 3228 8770.

Os  economiários aposenta-
dos e pensionistas, cansados com
a falta de reajuste que os perse-
gue há 9 anos e com as perdas que
chegam a 92,7%, se uniram em
reunião realizada pela Associação
de Aposentados e Pensionistas da
CEF-RJ (APACEF), coordenada
por seu presidente Olivio Gomes
Vieira, e que tinha como objetivo
buscar melhorias nos proventos.
O encontro, que aconteceu no dia
26 de janeiro, no Rio de Janeiro,
reuniu cerca de 400 aposentados
e contou com a participação do
aposentado gaúcho Jesus de
Moura Estery, representando a
AGEA.

Na opinião do aposentado ga-
úcho, esse encontro foi um ponto
de partida para um movimento

mais coeso e massivo, com o
apoio de todas as associações. “O
que queremos com o movimento
é resgatar um nível de proventos
compatíveis com a dignidade dos
economiários, tendo em vista
tudo o que representaram para o
País”.  Os economiários aposen-
tados pretendem ainda diminuir
a enorme desigualdade entre ser-
vidores aposentados de outras
empresas públicas federais asse-
melhadas.  Uma análise de con-
tracheques feita pelo  colega
Gabrielense Duarte e  apresenta-
da no encontro, constatou que
aposentados do Banco Central e
da PREVI, nos últimos 10 anos,
recebem o dobro de proventos
que os da Caixa.

(Leia mais na página 4)

Fenacef realizou
Assembléia Geral em

Manaus e cobrou
soluções para
pendências

Página 03

Canela oferece muitos
atrativos turísticos

aos participantes do
XVIII Simpósio
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Presidente da APACEF, Olivio Gomes Vieira,
coordenou o encontro que dispertou muito interesse


