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NOTÍCIAS DA FENACEFNOTÍCIAS DA FENACEFNOTÍCIAS DA FENACEFNOTÍCIAS DA FENACEFNOTÍCIAS DA FENACEF

A Fenacef realizou sua
Assembléia Geral, no dia
06 de novembro, em Gra-
mado, durante o XXVIII
Simpósio Nacional de
Economiários Aposenta-
dos e Pensionistas da Cai-
xa. A AGEA participou da
Assembléia com seu vice-
presidente, Antoci Neto de
Almeida.

Entre os assuntos que
pautaram a reunião, está a criação de
diretorias ou coordenadorias de Re-
lacionamento e de Comunicação.

Mais um simpósio chegou
ao fim, e, depois de uma se-
mana de discussões e debates

fervorosos entre os 1.247 partici-
pantes, resta-nos aguardar e cobrar
as soluções. Queremos que os com-
promissos assumidos com os
economiários aposentados e pensi-
onistas, pela direção da Caixa e da
FUNCEF, sejam revertidos em re-
sultados práticos com a urgência que
necessitamos.

A demontração de força e de
união dos economiários foi um dos
pontos altos do evento. Isso fez a
diferença nos debates e discussões
de temas importantes para todos,
como a questão da recuperação das
perdas salariais, um dos assuntos que
prevaleceu em todas as plenárias de
discussão.  Outro assunto que pro-
porcionou um grande debate, foi a
questão do atendimento deficitário
dispensado pela FUNCEF aos apo-
sentados e pensionistas de maneira
geral.

Esperamos que esse espírito de
luta e de integração que dominou as
apresentação, análises e discussões
de proposições do evento, perma-
neçam no momento de cobrança dos
encaminhamentos tirados no XXVIII
Simpósio e nas promessas apresen-
tadas pelas entidades. Os aposen-
tados precisam de soluções a seu
tempo, pois não podem ficar  espe-
rando os resultados.

A Diretoria

Além desse, outros assuntos de inte-
resse dos aposentados e pensionistas
foram discutidos no encontro.

PMPP- Os aposentados e pensio-
nistas que receberem a carta do INSS
devem entrar em contato imediato
com a AGEA na sede ou pelo fone
(51)3228 8770. Os que recebem o
INSS pela FUNCEF devem aguar-
dar o pagamento do crédito na data
que normalmente recebem os
proventos. Dos cerca de 1.700 apo-
sentados e pensionistas pertencentes
ao PMPP em todo o Brasil, o INSS
só reajustou 366 participantes, sendo
27 do Rio Grande do Sul. A regulari-
zação do pagamento do restante de-
verá acontecer até o dia 20 de de-
zembro.

AGENDA APCEF/RS-  A
APCEF está organizando uma série
de eventos neste final de ano. Progra-
me-se e participe:
Almoço e reunião com aposenta-
dos: no dia 07 de dezembro, almoço

com aposentados e pensionistas e, às
14h, reunião com o Diretor de Bene-
fícios da FUNCEF, Sérgio Francisco
da Silva, e com Leandro Araújo, do
Saúde Caixa. A reunião será no
Galpão Crioulo da APCEF.

CONFRARIA DO ÓCIO -
A Confraria comemorou no mês de ou-
tubro 14 anos de atividades. Na oca-
sião, também foi celebrada a reunião de
número 600. A Confraria do Ócio reúne
durante todas as sextas-feiras os apo-
sentados da Caixa para um almoço de
confraternização.
Para comemorar o fim de mais um ano
de encontros entre amigos, a Confraria
realiza no dia 15 de dezembro, um al-
moço natalino, no Clube do Comércio,
na Av. Bastian. Todos estão convidados.
No mês de janeiro, a reunião será no
litoral, no dia 25, às 20h30, na SACC,
em Capão da Canoa.

Queremos soluções


