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NOTÍCIAS DA FENACEF

PONTO COM

A FUNCEF escolheu o

presidente da FENACEF,

Décio de Carvalho, para re-

presentar todos os aposen-

tados participantes da Fun-

dação, pela reconhecida his-

tória de luta  em defesa dos

aposentados e assistidos do

ex-fundo PMPP. Décio tam-

bém é um dos líderes mais

respeitados do movimento

associativo dos economiários federais,

estando à frente da FENACEF há 15

anos.  “Dedico esse prêmio com os

cerca de 25 mil aposentados e pensi-

onistas da luta associativa à qual me

dedico”, afirmou o presidente da

Fenacef.

O evento foi promovido pelo Ins-

tituto Cultural de Seguridade Social -

ICSS, em conjunto com a Abrapp e o

Sindapp e homenageou em torno de

60 aposentados, em nome dos cerca

de 650 mil assistidos que compõem

hoje os fundos de pensão.

FUNCEF entregou diploma
pelo Dia do Aposentado

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

A FENACEF realizou  de 27 de

fevereiro a 1º de março a sua Assem-

bléia Geral Ordinária e Extraordiná-

ria. No encontro, foram discutidos

assuntos ligados a FENACEF, como

os encaminhamentos das proposições

apresentadas no XXVIII Simpósio e

a organização do próximo Simpósio,

a recuperação de perdas e proventos,

entre outros. Foi apresentado ainda um

relato da reunião sobre PPPs que

aconteceu no Rio de Janeiro.

Na reunião com a Caixa, a pauta

abordou os ofícios encaminhados pela

FENACEF à presidência da Caixa com

as proposições do XXVIII Simpósio,

situação do Saúde Caixa, Acordo do

Auxílio-alimentação, entre outros.

Com a FUNCEF, a reunião tam-

bém abordou as proposições do

Simpósio, a questão da aposentadoria

proporcional para as mulheres, auxí-

lio-funeral, saldamento, PMPPs, mi-

gração dos assistidos da PREVHAB

para a FUNCEF.

Na Assembléia Extraordinária,

esteve em pauta a Reforma no Estatu-

to da FENACEF.

Em ritmo de
 transição

O país vive hoje um mo-
mento de “paralisação”, em fun-
ção das indefinições provocadas

pela transição do Governo. Nenhu-
ma decisão importante ou estratégica
acontecerá antes que sejam anuncia-
dos os novos nomes que comanda-
rão os ministérios e as instituições es-
tatais, que é o caso da Caixa,
FUNCEF e INSS. Nós aposentados
temos pressa, pois o tempo passa rá-
pido para nós e continuamos aguar-
dando definições importantes para o
rumo de nossas vidas.

 Continuamos aguardando ape-
nas a assinatura de alguém para ter-
mos definida a situação dos PMPPs,
das mulheres que aguardam os 10%
proporcional e de todos àqueles que
têm algum assunto pendente para re-
solver junto à Caixa, FUNCEF e
INSS. Quem já trabalhou na Caixa
em Brasília sabe que num período de
transição não é tomada nenhuma de-
cisão maior até se definir se
permancem no cargo ou não. Nas
agências, que são operacionais, as
coisas seguem no seu ritmo normal,
mas a matriz é estratégica, então é
necessário o aguardo dos nomes dos
ministros, do presidente da Caixa e
diretores. Como o presidente Lula
prometeu anunciar os ministérios só
depois da Convenção do PMDB, al-
gumas definições na estrutura lá em
baixo deverão acontecer só em mar-
ço, resultando em atrasos para os in-
divíduos.

Enquanto isso, continuamos
aguardando. Exemplo disso é que a
pauta da FENACEF para a Assem-
bléia de fevereiro contemplava uma
série de itens sem solução desde o ano
passado.

A Diretoria


