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CAIXA amplia o prazo
para consignações

A Caixa Econômica Fede-
ral ampliou o prazo para
contratação e renovação de
consignações para até 72 me-
ses. A medida beneficia servi-
dores e pensionistas estaduais
e federais dos Poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário, da
Caixa e também da Prefeitura
de Porto Alegre.

Com o novo prazo, as ta-
xas de juros variam de 1,48%

a 2,10% (conforme tabela abai-
xo). É importante destacar que
nos casos de renovação não é
necessário se obedecer a regra
de pagamento de no mínimo 06
parcelas.

Presidente da

FENACEF recebeu

homenagem da

FUNCEF

DIA DO APOSENTADO

O presidente da FENACEF,
Décio de Carvalho, foi indicado
pela FUNCEF para receber uma
homenagem pelo Dia do Aposen-
tado, representando os aposenta-
dos e pensionistas da Fundação. A
solenidade aconteceu no dia 24 de
janeiro, no Rio de Janeiro, quando
Décio de Carvalho recebeu das
mãos do diretor de Benefícios e
Administração da FUNCEF, Sér-
gio Francisco da Silva, um diploma
pelos relevantes serviços prestados
aos assistidos. (Leia mais pág. 02)

A AGEA aproveita para

saudar a todos os apo-

sentados gaúchos, que

ajudaram a construir a

história da Caixa Eco-

nômica Federal, pela

passagem do Dia do

Aposentado.
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Começa o processo
eleitoral para a

escolha da nova
diretoria da AGEA

Prazo (meses) Taxa

01 a 06 1,48%

07 a 36 1,83%

37 a 48 1,95%

49 a 72 2,10%

Ação busca
equiparação salarial

com ativos
Pág. 03

Participe do passeio a
Santana do Livramento

A AGEA organizou para o mês
de março um passeio para
Santana do Livramento. A saí-
da de Porto Alegre está
marcada para o dia 30 de mar-
ço. Os associados interessados
em participar de mais esse mo-
mento de lazer e  integração
devem entrar em contato com
a AGEA, pelo fone 3228 8770,
e reservar o seu lugar. Confira
outras opções de viagens, jan-
tares e atividades culturais no
calendário de eventos da
AGEA.  pág.04


