
AGEA busca apoio de parlamentares
 para recuperação de proventos

Durante o mês de junho, a AGEA
realizou reuniões com o deputado fe-
deral Alceu Collares e com o senador
Paulo Paim, no sentido de buscar
apoio político na luta por melhorias
dos proventos dos aposentados e pen-
sionistas da Caixa. Na ocasião, foi en-
tregue a cada um dos parlamentares
uma cópia do relatório realizado pelo
Grupo de Trabalho da AGEA, que
estuda   a recuperação dos proventos.
No documento, são apresentados da-
dos comparativos que mostram o pro-
cesso de perdas continuadas e empo-
brecimento dos aposentados da Cai-
xa.

 Junto ao trabalho, a AGEA soli-
cita o apoio dos políticos gaúchos no
sentido de pressionar a Funcef em re-
lação a criação de um Grupo de Tra-
balho, integrado por representantes da
Funcef, participantes e assistidos, a
fim de elaborar uma proposta técnica
financeira viável, de forma que resul-
te na implementação de um programa
de recuperação das perdas dos
proventos e pensões dos aposentados
da CEF. A AGEA pede também, que
como parlamentares, apresentem ou
apóiem projetos favoráveis a recupe-
ração das perdas junto ao INSS.

Collares garantiu
apoio à iniciativa
dos aposentados

O ex-governador e deputado fe-
deral, Alceu de Deus Collares, parti-
cipou da reunião “Conversando com
a Diretoria”, no dia 01 de junho, onde
ouviu o desabafo dos aposentados em
relação ao processo de perdas nos
proventos. O problema, segundo
Collares está atingindo também outras
categorias de aposentados, porque o
reajuste do salário mínimo não é o
mesmo para os proventos. “Se conti-
nuar dessa maneira, vai chegar um
momento em que todos vão para o sa-
lário mínimo. Isso só não vai aconte-
cer se houver uma grande pressão”,
afirmou Collares.

Depois de receber das
mãos do coordenador do GT
da AGEA que estuda
melhorias nos proventos, Jesus
de Moura Estery, uma cópia do
trabalho do Grupo, Collares se
comprometeu em apoiar o mo-
vimento. Além  de fazer pro-
nunciamento sobre o assunto
na Câmara Federal, o deputa-
do ficou de agendar reunião
entre uma Comitiva da AGEA
e a Bancada Gaúcha, em
Brasília.

Senador Paulo Paim propõe
audiência pública com a Caixa

A diretoria da AGEA, junta-
mente com integrantes do Grupo de
Trabalho entregou ao senador Paulo
Paim, no dia 8 de junho, em Canoas,
uma cópia de um estudo realizado
pelo GT . Paim se comprometeu com
os aposentados gaúchos no sentido de

organizar uma audiência pública, em
Brasília, para discutir a

complementação de suas aposentado-
rias, na qual participariam a Caixa e
os representantes dos aposentados e
pensionistas. A idéia  é que nessa au-
diência os aposentados possam
interagir, cobrar e exigir uma nova
postura da Caixa em relação a
complementação de seus benefícios.

Outra proposta do
senador é que se discuta a
importância de assegurar
que as aposentadorias do
Regime Geral da Previdên-
cia tenham os mesmos rea-
justes dados ao salário mí-
nimo. “Se pegar os últimos
10 anos, daqueles que de-
pendem do Regime Geral
da Previdência, o prejuízo
já foi  de 70%, e, o dos apo-
sentados e pensionistas da
Caixa também vai na mes-

ma linha”, afirmou Paim

Envolvimento dos aposentados é fundamental
O Grupo de Trabalho já está distribu-
indo as listas para assinaturas de apoio
dos aposentados e pensionistas da
Caixa de todo o Brasil. As listas já
foram enviadas para todas as associa-

ções do Brasil, para a Fenacef e tam-
bém para todas as regionais da AGEA.
A participação do maior número de
pessoas é fundamental para o sucesso
do trabalho de convencimento da
Funcef.
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