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Presidente da Caixa
participa de inauguração

da Casa Brasil em POA

CAIXA inicia Plano
de Apoio à Aposentadoria

A CAIXA lançou na segunda-fei-

ra (19.11), o Plano de Apoio à Apo-

sentadoria (PAA) para os empregados

que decidiram sair da Empresa e já

estão aposentados pelo INSS ou que

pretendem se aposentar nos próxi-

mos 12 meses. No decorrer do PAA,

a FUNCEF orientará sobre os proce-

dimentos que devem ser adotados

para o requerimento dos benefícios a

que tem direito o empregado que ade-

rir ao plano.

A maior parte das informa-

ções previdenciárias necessári-

as para orientar a decisão já está

disponível no site da FUNCEF

(www.funcef.com.br). Para o

empregado que desejar aderir ao

PAA, a Fundação disponibiliza o

serviço de encaminhamento do

requerimento de aposentadoria

junto ao INSS.

Solução temporária
para taxas de juros
nas consignações

Depois da pressão da

FENACEF em relação ao pagamen-

to de taxas de juros maiores pelos

aposentados na carteira de consig-

nações, a Caixa apresentou uma pro-

posta de solução para o problema.

A Caixa vai manter a tabela já

divulgada, mas propôs aos empre-

gados a opção pela contratação das

taxas de juros promocionais, que

são oferecidas a outros segmentos,

como é o caso dos empregados da

Justiça. Para utilizar essa tabela,

será necessário o pagamento da

Taxa de Abertura de Crédito, no va-

lor de R$ 120,00. Também foi ga-

rantida  a extensão do crédito con-

signado aos assistidos da FUNCEF

e PREVHAB.

Em virtude das festas de
final de ano, a AGEA não

terá expediente nos dias 24
e 31 de dezembro.

Horário na AGEA
no final do Ano

A presidente da Caixa, Maria

Fernanda Ramos Coelho, participou,

no dia 23 de novembro, da inaugura-

ção da Casa Brasil em Porto Alegre.

O projeto, de iniciativa do Governo

Federal, funcionará aqui no Estado em

um prédio cedido pela Caixa Econô-

mica Federal e será coordenado pela

ONG Moradia e Cidadania, que é com-

posta pelos funcionários da Caixa.

A Casa Brasil oferecerá inicialmen-

te à comunidade espaços como

telecentro, sala de leitura e laboratório

de metareciclagem (recondicionamento

ou reciclagem de computadores). O

projeto  prevê  também a criação de

um espaço multimídia e outras ações

que ainda estão em formação. Nesses

espaços haverá atividades como cur-

sos de introdução à informática, ofici-

nas especializadas e ações voltadas ao

desenvolvimento de economia popular

solidária.

“A proposta do projeto é atuar na

melhoria da qualidade de vida da po-

pulação local e na geração de alterna-

tivas de trabalho e renda”, declarou

Maria Fernanda.

Atenção!

Caixa vai debitar valor
depositado a mais no cartão

do auxílio-alimentação

Em decorrência do Acordo Coleti-

vo de Trabalho, referente aos meses

de setembro e outubro, a Caixa cre-

ditou um valor maior nos cartões do

auxílio-alimentação de alguns apo-

sentados. O valor creditado a mais,

será debitado no mês de dezembro

nos cartões dos aposentados atingi-

dos. Em caso de dúvida, entrar em

contato com a Caixa, pelo fone 0800

721 2222.


