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Notícias da Fenacef
O Conselho Deliberativo  da Fenacef se reuniu nos dias 13 e 14

de março, em Brasília. Confira os principais assuntos discutidos:

FENACEF
PMPP-O pedido para que fosse susta-
do o decréscimo de benefícios de alguns
aposentados fez com que houvesse uma
sustação de todo o processo, prejudican-
do àqueles que vão ter reajuste. O INSS
reviu todos os pareceres , que confir-
mam a aplicação da OS-614 ou da OS-
552  onde há liminar. O Ministério da
previdência já aprovou a forma e está
para encaminhar ao INSS. Segundo in-
formações, o INSS já prepara a implan-
tação com a perspectiva de pagamento
para maio.
Sobre esse assunto, a AGEA já fez con-
tato com os aposentados envolvidos,
orientando sobre os procedimentos e
reafirmando que aqueles aposentados
que receberam a carta do INSS dizendo
que o seu benefício foi reduzido, devem
entrar em contato com a AGEA para
providenciar mandado de segurança in-
dividual , a fim de não ter o valor redu-
zido. Os documentos necessários para
a ação são: a carta do INSS, cópia au-
tenticada da Identidade e do CPF e a
procuração ao advogado indicado pela
AGEA ou de sua escolha.
Planejamento estratégico-O comitê se
reuniu na oportunidade e já está fazen-
do um estudo para ser apresentado à
diretoria da Fenacef . O trabalho pos-
sui algumas ações que deverão ser im-
plantadas.

FUNCEF
Homenagem- A Funcef prestou uma
homenagem, no dia 14 de março, a  Síl-
vio Lins Nóbrega,  presidente da Fun-
dação no período de junho de 1991 a no-
vembro de 1993.( Leia mais página 04).

Migração para o REB- Enquanto o
Novo Plano não vem, continuam sen-
do realizadas as migrações para o REB.
Eleições na FUNCEF- As eleições
para os novos membros do Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal da
Funcef está prevista para maio. Todos
os participantes ativos e assistidos po-
derão votar e ser votado. A posse da
nova diretoria será no mês de junho.
Atualmente, discute-se o regulamento
das eleições ao mesmo tempo que se
forma um comitê responsável pela elei-
ção. Há uma proposta dos conselhei-
ros eleitos de se fazer uma chapa com-
pleta e de se estender a eleição tam-
bém para diretores. A Caixa está anali-
sando esta proposta.
Novo Plano-O Ministro da Fazenda já
aprovou e encaminhou para o Ministé-
rio do Planejamento (DEST), que ques-
tionou a Funcef sobre os dois dias que
restam da migração ao REB. A respos-
ta foi de que será concomitante a aber-
tura da adesão ao Replan Saldado e
Novo Plano. A previsão da Funcef é
de que em maio essas adesões come-
cem a se efetivar.
Estatuto Funcef- continuam as reuni-
ões do grupo que estuda propostas de
reforma do Estatuto da Funcef. Assim
que tiver resultados mais definidos, se-
rão divulgados a todos os associados.
O que se sabe é da intenção de se au-
mentar o número de diretores de cinco
para seis, sendo que três continuam in-
dicados pela Caixa e os demais pelos
associados.
Balanço 2005- A Funcef apresentou o
Balanço 2005, que será publicado com
os seguintes destaques:
*O resultado líquido dos investimen-
tos  foi de R$ 3.338 milhões em 2005;

*A rentabilidade acumulada no ano:
18,88%, superando a meta atuarial
INPC + 6% aa de 11,35%, em 7,23 pon-
tos percentuais;
*O Fundo Previdencial de Ajustes  dos
Planos foi mantido (saldo de R$ 6.453
milhões, com incremento R$ 1.121 mi-
lhões no ano);
*No REB, houve superávit de R$ 17,9
milhões;
*Despesa Administrativa: a
extrapolação das despesas em relação
ao orçado (R$ 1,75 milhão a maior) e a
realização das receitas previdenciárias
correntes, R$ 46,21 milhões a maior em
relação ao orçado, provocou uma so-
brecarga para 16,38%.

CAIXA
Regulamento Eleições- A Caixa está
estudando a proposta de regulamento
das eleições na Funcef. A definição de-
verá ocorrer por estes dias.
Auxílio-alimentação- A Caixa está
aprovando a prorrogação do acordo do
auxilío-alimentação para os aposenta-
dos antes de Fevereiro de 1995, que
deverá se encerrar até o próximo dia 31
de maio. Aguarde a comunicação ofi-
cial da Caixa.
Benefícios PMPP-Está sendo aprova-
do pela Caixa, a possibilidade da mes-
ma se responsabilizar, dentro de algum
parâmetro, por aqueles aposentados
pertencentes ao PMPP que terão seu be-
nefício reduzido pelo INSS. A idéia da
Fenacef é que a Caixa supra esta perda
através da Funcef, que é para onde to-
dos se destinarão após os acertos com
o INSS.


