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O presidente da AGEA, Antoci Neto

de Almeida, participou da reunião do

Conselho Deliberativo da

FENACEF, que aconteceu nos dias

04 e 05 de dezembro, em Brasília.

Veja os principais assuntos tratados

com a CAIXA, FUNCEF E

FENACEF.

Eleição do Conselho de Usuári-

os do Saúde Caixa: a escolha dos

novos integrantes do Conselho

acontece de 14 a 20 de dezembro.

Para votar, os aposentados deverão

se dirigir a uma agência ou superin-

tendência da Caixa em qualquer lu-

gar do Brasil com o número de sua

matrícula. A Caixa se comprometeu

em apresentar uma solução para re-

solver a dificuldade para a partici-

pação dos aposentados na eleição.

Saúde Família: está novamente na

pauta de discussão a criação de um

plano de saúde família, que abran-

geria os PADVs, filhos e pais de

empregados.  A dificuldade se dá em

função da Caixa ser um plano de

autogestão e, por isso, só pode pres-

tar serviços para seus empregados

e aposentados. Foi feito contato com

a ANS e estão tentando novas al-

ternativas.

PMPP: o assunto continua sendo

tratado na mesa de negociação perma-

nente.  Novamente o drama dos PMPP

está sem um prazo para solução, pois

terá que seguir todos os trâmites buro-

cráticos passando pelo DEST, Ministé-

rio da Fazenda e SPC.

10% para as mulheres: A última notí-

cia que se tem em relação a situação

das mulheres que se aposentaram pro-

porcional antes de 1978, é que o as-

sunto está em apreciação no DEST para

se ver o impacto financeiro e atuarial. A

FENACEF solicitou a um escritório ju-

rídico um parecer técnico sobre a lega-

lidade da questão. Quer confirmar se

realmente é um direito adquirido e o que

se pode fazer a partir da constatação.

Recuperação e perdas:trata-se de

mudança no art.115 do Plano Saldado

já aprovada pela Diretoria e Conselho

Deliberativo da FUNCEF. Agora está

com voto pronto para ser apreciado pelo

Conselho de Administração da Caixa.

Depois segue para o DEST, Ministério

da Fazenda e SPC.

Clube Imobiliário: foi solicitado um

prazo até janeiro de 2008 para a avali-

ação dos contratos e uma definição so-

bre a situação, uma vez que o Clube

Imobiliário se encontra com 50% de

inadimplência.

A união fez a
diferença em 2007

A união e a participação dos
aposentados e pensionistas da
Caixa  mais uma vez foi o grande
diferencial  e garantiu resultados

positivos neste ano que está chegando
ao fim. Só conseguimos ser fortes, gra-
ças ao trabalho coletivo de todas as as-
sociações e entidades representantivas
dos aposentados no Brasil.

Nesse sentido, a AGEA tem cum-
prido o seu papel promovendo ativida-
des que proporcionam cada vez mais o
debate e a integração dos associados.
Tem sido assim há mais de 10 anos nas
reuniões entre a diretoria e os associa-
dos todas as quintas-feiras. Num fórum
aberto, todos podem esclarecer suas
dúvidas, opinar, criticar e sugerir.

O papel da AGEA  passa também
por proporcionar momentos de lazer e
descontração. Nossos esforços em
2007, foram compensados com a gran-
de participação dos associados nos jan-
tares, confraternizações, eventos,com
destaque para o Concurso Literário e
a Mostra de Artes, as viagens e nos
Grupos Solidariedade e Assistencial.
Conseguimos também aproximar  o as-
sociado do interior da vida da AGEA,
seja através de reuniões nas suas regi-
ões ou em Porto Alegre.

Sabemos que o nosso grito solitá-
rio dificilmente será ouvido, mas se
unido aos gritos de todos os aposenta-
dos gaúchos e brasileiros passa a ter
um eco mais forte. Por isso conclamos
que em 2008, a união continue sendo o
nosso diferencial para conquistarmos
ainda mais benefícios em prol dos apo-
sentados e pensionistas.

Ao encerrarmos este ano, aprovei-
tamos para apresentar nossos votos de
um Natal Feliz e que 2008 seja cheio
de realizações, com muita paz, alegria
e amor. Aproveitamos também para
agradecer aos associados pela colabo-
ração, confiança e participação,e, aos
empregados e colaboradores pela de-
dicação e empenho para resolver os
problemas que chegam até a AGEA.

A Diretoria

Reunião das quintas em período de férias
As reuniões das quintas-feiras da diretoria com os associados da AGEA  es-

tarão suspensas durante o período de férias, retornando novamento no mês

de março.  A diretoria da AGEA estará à disposição dos associados para

esclarecimento de qualquer dúvida que ocorrer nesse período.


