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Projeto Casa Brasil-A ONG
Moradia e Cidadania está implan-
tando o projeto Casa Brasil, que
tem como objetivo reduzir os
bolsões de miséria ao longo da
entrada da cidade. O local que será
a sede está sendo preparado para
receber as atividades que com-
põem o projeto. O prédio, cedido
pela Caixa, fica na Vila dos
Papeleiros, e vai abrigar um
telecentro, biblioteca, auditório,
rádio comunitária, laboratório e
posto da Caixa, entre outros espa-
ços. Todas as pessoas interessadas
em participar com algum tipo de
atividade voluntária, seja cursos
ou qualquer outra habilidade que
possua, devem entrar em contato
com a ONG. Os contatos podem
ser feitos através do e-mail
administrativors@moradia e
cidadania.org.br, ou com a Dora

pelo fone 9914-2274.

Bazar da Cidadania-o Bazar
da Cidadania está voltando com as
meninas de rua de Porto Alegre, a
partir de maio. O Bazar  com produ-
tos do Dia das Mães acontecerá no
dia 10 de maio, na agência Praça da
Alfândega. A AGEA mantém a par-
ceria que tem com a ONG na reali-
zação dessa atividade. As associadas
interessadas em auxiliar no Bazar
devem ligar para o fone 3214-6336 ,
pela parte da manhã, e falar com o
Elmo.
Reunião das quintas-feiras-
A AGEA retomou, no mês de mar-
ço, as reuniões das quintas-feiras,
que acontecem na sede da AGEA,
a partir das 14h. A reunião permi-
te que os associados tomem conhe-
cimento dos encaminhamentos que
estão sendo dados aos principais
assuntos e também esclarecem
suas dúvidas com a diretoria da
AGEA.

A Funcef se prepara para
o processo eleitoral que esco-
lherá os membros de seu Con-
selho Deliberativo e Fiscal.

Esta será a eleição mais
antidemocrática que já
vivenciamos em nossa Fundação.
Pela primeira vez, teremos a esco-
lha dos conselheiros através de cha-
pa  completa “chapão”, no qual
deverão ser apresentados candida-
tos para todas as vagas. Diferente
das eleições anteriores, quando os
candidatos mais votados individu-
almente eram  escolhidos conse-
lheiros, nesta o que contará  é o
desempenho da chapa.

Outro fator que deve ser leva-
do em consideração é o curto tem-
po que está sendo dado para a or-
ganização das chapas, já que a pre-
visão é de que a eleição aconteça
em maio. Neste caso de eleição de
chapa completa, o pouco tempo
passa a ser um inimigo, já que difi-
culta a organização das pessoas
para a formação de uma chapa que
compreenda a representação de
todo o Brasil.

 Essa tem sido uma tática utili-
zada por grandes organizações, que
já estão preparadas com antecedên-
cia para o processo de disputa. Para
os associados fica muito difícil se
organizarem em curto espaço de
tempo e entrarem com condições de
vitória no processo eleitoral. Por
tudo isso, esta eleição poderá vir a
ser o processo mais
antidemocrático que nossa Funcef
já passou.

A Diretoria

Eleição na Funcef

A RERHI/POA informa a todos
os usuários do Saúde Caixa que
houve um erro nos comprovantes do
Imposto de Renda relativo às des-
pesas médicas do plano. Os docu-
mentos remetidos aos empregados
ativos e aposentados apresentam in-
consistências nas informações pres-
tadas e, por isso, devem ser
desconsiderados. Os associados re-

Saúde Caixa remete novos
comprovantes para IR

ceberão novos documentos constan-
do as informações corretas, os quais
apresentarão uma mensagem de aler-
ta identificando o demonstrativo re-
tificado. Caso o comprovante seja
extraviado, deve-se entrar em con-
tato com a RERHI através do tele-
fone (51) 3214-7014, com a Inês, ou
pelo endereço eletrônico
rerhipo@caixa.gov.br.


