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Fenacef realizou Assembléia
Geral Ordinária em Manaus
A Fenacef realizou sua Assembléia Geral Ordinária, de 9 a 11 de
fevereiro, em Manaus. No encontro,
que contou com a presença dos presidentes de todas as associações e
diretores da Caixa e da Funcef, foram cobradas mais uma vez soluções para vários problemas que continuam pendentes, como a questão
dos pós 78 e outras que tanto afligem os aposentados e pensionistas
da CEF. A AGEA esteve representada no encontro pelo presidente
Mansur. Confira os detalhes dos assuntos abordados na Fenacef, Caixa
e Funcef.

FENACEF
Na reunião, foram apreciados os números financeiros da Fenacef, que
conta hoje com cerca de 16 mil associados, sendo que 7 mil aposentados ainda não estão associados à entidade. A AGEA possui hoje no seu
quadro de sócios 2.104 aposentados
gaúchos, dentro de um universo de
2.676 aposentados da Caixa no Estado.
Foi feita ainda no encontro uma avaliação do último Simpósio em
Maceió.

Assessoria Técnica Financeira- A Fenacef está estudando a forma de contratar consultorias técnicas para assessoria na questão da
Previdência Complementar, no que
diz respeito a aspectos técnicos e financeiros nas áreas de seguridade,

CAIXA

contábil e de investimentos.
Eleições na Funcef- a Fenacef
resolveu no encontro que vai participar apoiando e indicando nomes
para a eleição do Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal da
Funcef.

Participaram do encontro o vice-presidente João Dornelles e o consultor
da vice-presidência de Logística Paulo Sérgio Ferreira.
Auxílio-alimentação-foi anunciada a possibilidade de reabertura
do prazo para acordo do auxílio-alimentação para os que se aposentaram até fevereiro de 1995. Para os
que se aposentaram após esta data, a
Caixa ainda está estudando levantamento de valores.
Consignações 48 meses- Foi informado no encontro, que a Caixa
teve problemas na parte de sistemas
para operacionalização das consignações, o que deverá ser sanado ainda
este mês para o atendimento nas agências.

Comitê Planejamento Estratégico-Foi aprovado a formação de

FUNCEF

Assembléia Geral da Fenacef reuniu presidentes das
associações e diretores da Caixa e Funcef

um Comitê de Acompanhamento do
Planejamento Estratégico da
Fenacef. O grupo é formado pelas
seguintes pessoas: Edgard Antônio
Bastos Lima (Santa Catarina), Maria da Penha Silva Favarato( Espírito Santo), Ada Maria Cézar Costa (
Alagoas), Azizi Zarour( Mato Grosso do Sul) e Antonio Carlos Mansur
(Rio Grande do Sul). Os componentes do comitê deverão se reunir com
os consultores para dar continuidade a implantação do planejamento
estratégico.

Representou a Funcef no encontro,
o Diretor de Controlodaria, Carlos
Caser. No encontro, foi informado
que a Funcef está finalizando o seu
Estatuto e o calendário eleitoral.
Pós 78- O atendimento aos pós 78
será resolvido independente de qual
seja o plano. A Funcef encaminhou
para a SPC, juntamente com o plano
saldado, a adequação do REPLAN
original, eliminando a idade de 55
anos. Está sendo providenciada a
adequação no REB também.
Pensionistas-a diretoria da Funcef
pretende aprovar solução para as
pensionistas e o auxílio funeral no
REB. No plano saldado, esses pontos já foram considerados.

