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Encontro no Rio de Janeiro debate
as parcerias público-privadas - PPP

Um encontro, reunindo represen-

tantes da PETROS e da FUNCEF, fun-

dações responsáveis pelos fundos de

pensão dos aposentados da Petrobras

e da Caixa, respectivamente, abriu o

processo de esclarecimento sobre as

parcerias público-privadas -PPPs. A reu-

nião, organizada pela APACEF, acon-

teceu no dia 08 de fevereiro, no Rio de

Janeiro, dentro da idéia de esclarecer os

participantes da FUNCEF sobre o as-

sunto, conforme sugestão de proposi-

ção aprovada durante o XXVIII

Simpósio, em Gramado.

O Presidente da FUNCEF, Gui-

lherme Lacerda, e o Diretor de Inves-

timentos da PETROS, Ricardo

Malavazi,  apresentaram o assunto

PPPs, a fim de que todos tomassem

conhecimento sobre o funcionamento

e as implicações das mesmas. O

enfoque da reunião foi técnico, expli-

cando a utilização dos fundos de pen-

são no projeto de parcerias público-

privadas.

O anfitrião do encontro, o presi-

dente da APACEF, Olívio Gomes

Vieira, disse que depois de toda a do-

cumentação apresentada pelos

painelistas passou a ver as PPPs como

algo necessário, uma alternativa de sa-

ída dos investidores. “Temos que con-

fiar, pois  os juristas que analisaram os

contratos garantem a eficiência deles.

Sabemos que todo investimento tem

risco, mas como não são todos os re-

cursos aplicados na mesma carteira,

precisamos confiar e acreditar”, decla-

rou Olívio. Ele destacou ainda a im-

portância de encontros de esclareci-

mento de dúvidas sobre o assunto.

Manaus começa os prepa-

rativos para o XXIX Simpósio
A Associação de Aposentados de

Manaus já começou o trabalho de pre-

paração para o XXIX Simpósio, que

acontecerá de 14 a 19 de outubro de

2007, em Manaus/AM. A aposentada

Maria Auxiliadora da Silva, Sócia Ho-

norária da AGEA, foi escolhida como

presidente da Comissão Organizadora

do Evento.
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REVISÃO APOSENTADORIA
INSS – IRSM FEV/1994
(39,67%)

Aposentados entre 01/03/1994 e 28/

02/1997 tiveram retirado do cálculo do

seu benefício inicial o índice de 39,67%.

A ação visa o reajuste do benefício

atual, além do pagamento dos atrasa-

dos referentes aos últimos 5 anos. Do-

cumentos necessários: Carta de Con-

cessão e Memória de Cálculo.

REVISÃO APOSENTADORIA –
OTN/ORTN

Aposentados com benefícios iniciados

entre 17/06/1977 e 05/10/1988 tiveram

atualizados, na apuração do total dos

salários de contribuição, somente as 24

primeiras contribuições, em vez de 36.

Isto reduziu o valor do benefício inici-

al. A ação visa o reajuste do benefício

atual, além do pagamento dos atrasa-

dos referentes aos últimos 5 anos. Do-

cumentos necessários: Carta de Con-

cessão e Memória de Cálculo.

RECUPERAÇÃO PERDAS POU-
PANÇA 1987/1989 - PLANOS
BRESSER/VERÃO

Em julho/1987 e Fevereiro/1989 os ban-

cos utilizaram índices inferiores à in-

flação para remunerar as poupanças,

em decorrência dos planos econômi-

cos Bresser e Verão. A ação visa o

pagamento das diferenças a partir das

datas citadas. documentos necessári-

os: extratos da poupança de junho-ju-

lho/1987 e janeiro-fevereiro/1989.

Para maiores esclarecimentos
contatar com Dr. Flavio Bertol -
Fone 3228-1200
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XXVIII SIMPÓSIO
Mais notícias do

FUNCEF está analisando
as proposições

do XXVIII Simpósio
As proposições encaminhadas à

FUNCEF durante o XXVIII Simpósio,

em Gramado, estando sendo examina-

das pelas respectivas diretorias da en-

tidade a que se destinam., sendo que

algumas já foram apreciadas pelas áre-

as. A Fundação já encaminhou a

FENACEF respostas em relação as

proposições 27 e 28, que diziam res-

peito a área de investimentos imobiliá-

rios e participação da ALL. Assim que

tivermos mais informações estaremos

divulgando.

Participação e
 representatividade

Participaram também do encontro,

a Gerente Nacional de Gestão de Pes-

soal da Caixa, Sueli Almeida

Mascarenhas, o gerente da Caixa,

Rogério Andrade, o diretor da

FENAE, Pedro Ferreira, o represen-

tante da Associação Nacional das As-

sociações de Previdência Privada,

Newton Carneiro da Cunha, o vice-

presidente da FENACEF, Carlos

Levino Vilanova, a representante da

UNIDAS, Alzira da Silva de Souza, a

presidenta da APCEF/RS, Célia Zingler,

o presidente da UNEI, José Gabrielense,

os representantes da AEA/SP, Isaura

Pereira e Moisés Lerner e na coordena-

ção do encontro, Olívio Gomes Viera e

Mirian Vasconcelos.


