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FUNCEF completa 30 anos
A FUNCEF comemorou, no dia 01 de

agosto, os 30 anos de atividades, numa

cerimônia que reuniu empregados, re-

presentantes da Caixa e das associa-

ções representantivas. Na ocasião, o

presidente Guilherme Lacerda desta-

cou a luta travada desde 1977. “A

FUNCEF tem a marca da luta diária

para fazer o melhor. Gostaria de agra-

decer a Caixa, as entidades represen-

tativas e a todos os associados por nos

ajudarem a construir esta história”.

O novo Estatuto da FUNCEF foi

aprovado no dia 31 de julho e publi-

cado no dia 01 de agosto. Agora, a

Fundação poderá colocar em prática

as novas regras como, por exemplo,

a paridade na gestão. Com o novo

Estatuto se dará também a ampliação

de mais uma vaga na diretoria da

FUNCEF, ocupada pelo diretor elei-

to Antônio Bráulio de Carvalho.

 Estatuto da FUNCEF

Extensão do cheque e cesta-alimentação a todos
os aposentados está na pauta de negociação

O pagamento do cheque e da ces-

ta-alimentação a todos os aposenta-

dos e pensionistas faz parte da pauta

de negociação apresentada à Caixa. O

acerto começou a ser feito na reunião

que o presidente da FENACEF, Dé-

cio de Carvalho, e o presidente da

FENAE, José Carlos Alonso, tiveram,

no dia 20 de junho, com a presidente

da Caixa.Na oportunidade, eles apre-

sentaram um estudo sobre a

desatualização do valor do cheque-ali-

mentação.

Outros pontos também compõem a

pauta de negociação deste ano:, entre eles:

n criação de novo PCS unificado,

que contemple todos;

n isonomia para todos ( em espe-

cial p/ Tbs);

n jornada de seis horas;

n contratação de pessoal, já que

o banco ampliou agências;

n recomposição salarial, recupe-

rando defasagens do período FHC;

n solução dos problemas do Saú-

de Caixa.

Nova composição na diretoria da Fundação
Com a aprovação do novo Estatu-

to, a FUNCEF colocou em prática tam-

bém a paridade entre a Caixa e os parti-

cipantes na gestão da Fundação. Para

isso, foi empossado no dia 15 de agosto

o novo diretor Antônio Bráulio de Car-

valho que assumiu a área de Planejamen-

to e Controladoria da FUNCEF.

Também aconteceu o desmem-

bramento da Diretoria de Benefícios e

de Administração, sendo que o diretor

Carlos Caser assumiu a Diretoria de

Benefícios e o diretor Sérgio Francis-

co a de Administração.


