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Presidente da FENACEF recebe homenagem da FENAE

Em uma cerimônia marcada pela
emoção, a FENAE homenageou, no

dia 08 de agosto, o presidente da
FENACEF, Décio de Carvalho, pelo  tra-
balho e dedicação ao conjunto dos em-
pregados da Caixa. A solenidade contou
com uma apresentação no telão da traje-
tória de Décio de Carvalho, que recebeu
também uma placa.

O presidente da FENAE, José
Carlos Alonso destacou a importância
das lideranças dos aposentados. Segun-
do ele, o Dr. Décio é uma pessoa que
fez toda a diferença para o aposentado
e também para o pessoal da ativa.

NOTÍCIAS DA FENACEF
A AGEA, através de seu presidente
Antoci Neto de Almeida, participou  da
Assembléia Geral da FENACEF, que
aconteceu de 31 de julho a 02 de agos-
to, em Brasília. Veja alguns do temas
discutidos:
Ação para aumento dos benefícios

INSS: a FENACEF, através de um
escritório de advocacia, esclareceu so-
bre ação junto ao INSS a fim de au-
mentar os benefícios que apresentam
erros. O presidente da AGEA assinou
uma carta sobre o assunto, que em bre-
ve os associados estarão recebendo.
Também será enviado para cada asso-
ciado um Kit e o contrato, contendo
ainda uma procuração para o motoboy
e despachante. Essa procuração é para
eles transitarem com a documentação
e não dá outros poderes.
Auxílio-alimentação: 955 pedidos de
acordo do auxílio-alimentação, que não
concretizaram ainda acordo, aguardam
decisão judicial para pagamento do

cheque-alimentação  para aposentados
até 08/02/95. Ainda tem 59 processos
pendentes, porque foram enviados sem
assinatura do termo.
Saúde Caixa: o pagamento dos atrasa-
dos dos anos de 2005 e 2006 ainda não
começaram. O que já está sendo cobra-
do, são os procedimentos deste ano.
Recuperação de perdas:a proposta de
evolução dos benefícios para os que sal-
daram o REG/REPLAN, que já tinha sido
aprovada pela diretoria da FUNCEF, re-
cebeu também a aprovação do Conse-
lho Deliberativo da Fundação, na reunião
do dia 15 de agosto, já com a partici-
pação dos três novos representantes da
Caixa  no Conselho da FUNCEF, que são
os vices-presidentes Marcos Vasconcelos,
presidente do CD, Carlos Gomes Sampaio
de Freitas e Márcio Percival Alves Pinto.
Divulgação:foi solicitado a divulgação no
site da FENACEFdos resultados das reu-
niões do CD da FUNCEF e de assuntos
de interesse da categoria.

Diagnóstico dos
resultados das propo-
sições dos Simpósios

Mais um Simpósio Nacio-
nal de Economiários Aposenta-

dos e Pensionistas da Caixa se aproxi-
ma, então entendemos que é chegada
a hora de avaliarmos os resultados das
proposições encaminhadas. Nesse sen-
tido, criamos, aqui na AGEA, um gru-
po de trabalho, coordenado pelo apo-
sentado Jesus de Moura Estery, que
está realizando um diágnóstico com to-
dos os trabalhos apresentados no de-
correr dos Simpósios e as respostas
que os mesmos tiveram.

É importante ressaltar que as pro-
posições apresentadas nos Simpósios
refletem uma série de anseios e neces-
sidades dos economiários, que de al-
guma forma esperam um retorno das
entidades competentes, sejam elas a
Caixa ou a FUNCEF. Mas o ritmo do
retorno, apontando para alguma solu-
ção, normalmente não é o esperado por
todos nós. Sabemos que nós aposen-
tados temos pressa, pois o tempo pas-
sa rápido para nós.

Continuamos aguardando retorno
dos trabalhos encaminhados no último
Simpósio, em Gramado. É claro que
tivemos algumas conquistas, como a
formação de um Grupo de Trabalho na
FUNCEF para tratar da questão da
recuperação das perdas, que já tem
proposta tramitando e em breve deve
estar em prática. Mas continuaremos
pressionado para alcançarmos outras
conquistas, como a famosa gangorra.

A Diretoria


