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Placa
A SILVIO LINS NÓBREGA,

colega e amigo, na data em que é
homenageado pela FUNDAÇÃO DE

ECONOMIÁRIOS FEDERAIS -
FUNCEF, os agradecimentos dos

aposentados/pensionistas da CAIXA
ECONONÕMICA FEDERAL, pela
excelente e correta administração no

período (19/06/91 a 18/11/93) em
que exerceu a Presidência da Funcef.

Brasília/DF, 14 de março de 2006

 Décio de Carvalho
Presidente da FENACEF

saudou o momento com as pala-
vras abaixo:

“A FENACEF associa-se
prazerosamentea esta homenagem
por razões que decorrem de profun-
do sentimento de justiça e que, para
nós, são ditadas pelo coração.
As primeiras razões reconhecem o
mérito do homem público conscien-
te de sua missão cuja eficácia não se
estribou na avidez de um
personalismo prepotente, mas se fer-
tilizou e enriqueceu pela arte do diá-
logo que abre mão do poder em be-
nefício do acordo; que busca a clare-
za dos objetivos e dos meios para
alcançá-los; que persegue a sintonia
com as aspirações dos que são desti-
natários últimos de suas decisões.
E Sílvio Lins foi isso à frente da
FUNCEF ou como integrante do alto
escalão da CAIXA.
Vêmo-lo como administrador da
transparência da “consulta às lideran-
ças” como costumava dizer e fazer;
pelo propugnador pela
“corresponsabilidade associativa”
através de nossa participação diretiva
na Executiva da Fundação; como di-
rigente previdente em relação às con-
tingências futuras na negociação do
instrumento de confissão de dívida
firmado entre a CAIXA e a FUNCEF
em setembro de 1993, para não dizer
mais.
As razões do coração, por outro lado,

impõem-se o imperativo de, como pes-
soa e como corpo social, externar o nos-
so agradecimento ao líder, nossa admira-
ção à extraordinária figura humana, nos-
so testemunho ao colaborador lúcido,
nosso respeito ao colega sempre presen-
te quando se discutiam assuntos de inte-
resse comum, nosso carinho ao homem
de bem , ao irmão e amigo que é você
Sílvio Lins Nóbrega por intermédio de
Dª Ana Lúcia Oliveira Nóbrega.
Obrigado, Sílvio, pela sua história, pelo
seu exemplo, por você ser quem é!
A você, o nosso aplauso emocionado!”

Na ocasião, a Fenacef fez também a
entrega da placa à esposa de Silvio, que
o representava junto com os dois filhos.

Uma justa homenagem
A AGEA participou, no dia 14

de março de 2006,  da homenagem
que a Funcef prestou  a  Sílvio Lins
Nóbrega,  presidente da Fundação no
período de junho de 1991 a novem-
bro de 1993. Uma justa homenagem
pelos serviços prestados por Sílvio
ao setor de previdência complemen-
tar.

Na presidência da Funcef, Síl-
vio Nóbrega substituiu Marco An-
tônio Loures, em junho de 1991, e
ficou à frente da Fundação até no-
vembro de 1993, quando saiu para
coordenar a área de marketing da
CAIXA, a pedido da presidência do
banco.  Dentre suas realizações, nes-
se período, destaca-se a construção
do Edifício Corporate Center ,  fu-
tura sede da Fundação.

Na oportunidade, a Fenacef,
através de seu presidente, Décio de
Carvalho,


