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Propostas para a recuperação e
melhorias dos proventos
O aposentado gaúcho Jesus de
Moura Estery levou para o encontro
no Rio de Janeiro, organizado pela
APACEF,uma série de propostas a fim
de contribuir com o debate e dar continuidade ao movimento. Entre elas estão:
n o restabelecimento da paridade,
uma vez que os aposentados contribuíram para isso na vida ativa e têm
o direito de reclamar;
n a paridade em relação ao salário
mínimo.No ano passado, o reajuste
do salário mínimo foi de 15,38%, enquanto o dos economiários aposentados ficou em torno de 6%, aumentando a defasagem dos aposentados,
que ano a ano vêm perdendo;
n A realização de um Simpósio de

Trabalho, com duração de dois
dias, em Brasília. Se necessário, os
aposentados devem acampar na
sede da Funcef e da Caixa, com
propostas e objetivos definidos;
n a organização de uma mesa
redonda com a participação de todas as presidências de associações,
da Fenacef, UNEI, com a convocação dos presidentes da Caixa e
da Funcef. A proposta prevê ainda
que todos os participantes na ocasião façam uma visita ao presidente
do INSS para resolver, a partir de
uma ação política séria, a situação
do pessoal do PMPP.
Na Assembléia Geral da
Fenacef, em Manaus, a AGEA e a
APACEF tiveram a idéia de criar
um grupo de estudo sobre o assunto, a fim de analisar as propostas e
idéias.

Recadastramento INSS
A Funcef informa que os assistidos que optaram pelo desligamento do convênio Caixa/ Funcef/ INSS,
deixando assim de receber a parcela
“proventos do INSS” em seu demonstrativo de pagamento mensal,
estão sujeitos ao recadastramento.
Essas pessoas devem ficar atentas as
eventuais convocações do INSS, uma
vez que a Fundação não poderá
representá-las ou intermediar qualquer contato em função do desligamento do convênio citado acima.
Já os aposentados e pensionistas que recebem seus benefícios por
meio da Fundação (rubrica
“Proventos do INSS” no demonstrativo de pagamento) não estão sendo recadastrados. Para esse grupo de
pessoas ainda não foram definidos os
procedimentos de recadastramento
do INSS.

Falecimentos
É com tamanha tristeza e pesar
que a AGEA comunica o falecimento dos colegas aposentados
Moacir Aguilhera (24/01),
Moyses Távora (22/01) e Osmar
Morais Barreto (12/02).

