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A Caixa aprovou, no dia 10 de
maio, a extinção do Fundo PMPP e
a transferência dos aposentados e
pensionistas do PMPP para o Novo
Plano de Benefícios, incorporando-
os à Funcef. A Caixa comunicou a
Fundação da decisão através do Ofí-
cio 161/2006. O processo de enca-
minhamento desses aposentados de-
verá ocorrer num prazo de até 90
dias, contados a partir da aprovação
do Novo Plano. Os aposentados e
pensionistas vinculados a esta trans-
ferência serão pagos pela Funcef, a
partir de 20 de Julho de 2006. Todos
os integrantes do segmento ex-
SASSE/PMPP receberão reajuste.

Agora, vamos acompanhar os
trâmites burocráticos da
implementação das medidas por par-
te da Funcef e INSS para, dentro dos
prazos determinados, termos

PMPPs retornarão
para a Funcef

 Assembléia Geral da Fenacef,
que aconteceu nos dias 10 e 11
de maio, em Brasília discutiu

uma série de assuntos de
grande importância para os
aposentados e pensionistas.
Veja alguns destaques do

encontro:

Novo Plano: está sendo apreci-
ado na Secretaria da Previdência
Complementar-SPC- e a expecta-
tiva é de que seja aprovado entre o
final do mês de maio e início de ju-
nho.
Simpósio:a Fenacef aprovou a
escolha  feita pelos gaúchos da apo-
sentada Beatriz Francisca Borba
Gonzaga como a presidente de
Honra do XXVIII Simpósio. Tam-
bém foi aprovada a escolha de
Arthur Ferreira de Souza Filho
como patrono do evento.
O Estado do Amazonas se
candidatou para sediar o próximo
simpósio.
Código de Ética: a Fenacef criou

um Grupo de Trabalho para estudar
e apresentar ao Conselho uma pro-
posição para o Código de Ética da
entidade. O grupo é formado pelas
seguintes pessoas: Dr. Fernando Ca-
valcante Neves(PE), Maria da Penha
Silva Favarato(ES) e Antonio Carlos

Morr e Sílvio Lins Nóbrega,

ex-presidente da FUNCEF
Faleceu no dia 18 de maio o ex-

presidente da Funcef Silvio Lins
Nóbrega. Ele  presidiu a Fundação
no período de junho de 1991 a no-
vembro de 1993, só saindo para
coordenar a área de marketing da
Caixa.

Dentre suas principais realiza-
ções na presidência da FUNCEF,
destaca-se: alteração do Estatuto da
Fundação, viabilizando a participa-
ção de representantes dos associa-

dos na Diretoria Executiva, em 1993;
assinatura do contrato de pagamento
de dívida da Caixa; alteração nos pla-
nos de benefício da Fundação, com
extensão dos benefícios de pensão
para o marido ou companheiro;  ins-
tituição do auxílio funeral; aumento
real de 4% nos benefícios, concedi-
dos a título de produtividade na Cai-
xa; eliminação do limite de 3 tetos
da previdência social, para os bene-
fícios da FUNCEF e a possibilidade
de aposentadoria ocorrer antes dos 55
anos de idade, com fator redutor.

Surge aí uma nova preocupa-
ção para nós aposentados e pensio-
nistas da Caixa. O nosso Saúde
Caixa, que até então estava entre os
melhores planos de saúde, por um
problema operacional, começa a
nos deixar aflitos. Diante do can-
celamento do contrato com a
empressa de processamento do sis-
tema, houve atrasos no pagamento
dos credenciados, gerando um mal
estar para os beneficiários do pla-
no.  Já se chegou ao caso extremo
da paralisação do atendimento da
Unimed de Santo Ângelo, que foi
contornado e voltou a atender, até
a situações constrangedoras de mé-
dicos reclamando para os pacien-
tes ou a solicitação de cheque cau-
ção.

Para nós aposentados, o plano
de saúde é o benefício mais impor-
tante que temos, por isso precisa-
mos trabalhar no sentido de que a
situação volte ao normal o mais rá-
pido possível. Encaminhamos ofí-
cio à Fenacef, para que a mesma
faça uma intervenção junto à Cai-
xa, e se chegue a uma solução ur-
gente para este problema.

Por  outro lado, depois de anos
de espera, uma injustiça cometida
com o grupo de aposentados e pen-
sionistas do PMPP está sendo
corrigida. A Caixa extinguiu o Fun-
do PMPP e, a partir disso, os apo-
sentados desse grupo serão encami-
nhados para a Funcef. Com essa
medida se resolve um drama vivi-
do, há mais de 10 anos,  por 1652
aposentados e pensionistas.

Esperamos que outros encami-
nhamentos que estão sendo muito
discutidos, como é caso do Novo

Momento de
preocupações


