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Estatuto da FENACEF: foi aprova-
do o Estatuto com destaque para a cri-
ação de três novas áreas: Comunica-
ção ( coordenada por Edgard Antônio
Bastos Lima - SC),  Ouvidoria (coor-
denada por Manuel Alfredo Filho-
BA) e Relacionamento ( a coordena-
ção ainda não foi definida). Para os
interessados em entrar em contato
com a Ouvidoria o endereço eletrôni-
co é: ouvidoria @fenacef.com.br.
Jornal da FENACEF: os interessa-
dos em encaminhar notícias para o Jor-
nal da FENACEF, devem enviá-las
para o Edgard (SC) pelo e-mail:
presidente@acacef.com.br.
Envie perguntas aos eleitos na
FUNCEF: a FENACEF está solici-
tando que sejam enviadas perguntas
aos candidatos eleitos para a diretoria
e os Conselhos Deliberativo e Fiscal
da FUNCEF. A reunião da FENACEF
com os mesmos será no dia 17 de
abril.Embora tenha encerrado o prazo
para o envio de perguntas, os aposen-
tados gaúchos que quiserem enviar
questionamentos devem mandar para
a AGEA, no endereço
agea@agea.org.br.
Melhora na comunicação: a
FUNCEF solicita que as associações
façam um levantamento de todas as
pendências em relação à Fundação e
encaminhem para a FENACEF, para
que as mesmas sejam respondidas. A
medida visa melhorar a comunicação
da FUNCEF com os participantes. A

AGEA solicita que os aposentados en-
caminhem todas as suas pendências com
a FUNCEF.
Representações: a FUNCEF está estu-
dando a criação de novas representações.
Empréstimos: a FUNCEF está estu-
dando a possibilidade de modificar o em-
préstimo, passando a ter valores fixos.
Saúde Caixa: Está previsto para abril,  o
início do desconto das participações, que
não foram cobrados durante 2 anos, de-
vido a problemas no sistema de
processamento do Saúde Caixa. A pro-
posta é descontar uma participação atu-
alizada e duas atrasadas, sendo que o
valor descontado não devem ultrapassar
10% do valor total do benefício.
Plano Família : destinado aos que saí-
ram pelo PADV e aos filhos maiores de
24 anos. A diretoria da Caixa pediu um
estudo mais detalhado. Estima-se que a
contribuição ficará entre R$ 250,00 a R$
600,00, dependendo da idade.
Cheque-alimentação: a Caixa está fa-
zendo um estudo no sentido de propor um
novo acordo aos que ainda não têm che-
que-alimentação. A proposta seria esten-
dida também para os que já tem o bene-
fício, no sentido de transacionar valor úni-
co em troca da extinção do pagamento
mensal. Esse valor pode chegar, por
exemplo, em torno de R$ 40 mil.
10% para mulheres: encontra-se na
Caixa e está sendo encaminhado para o
Ministério do Planejamento, para o
DEST. Como é mudança de plano tem
que seguir todo o trâmite.

A Assembléia Geral da
FENACEF, que aconteceu
de 27 de fevereiro a 1 de

março, em Brasília, discutiu
uma série de assuntos de

interesse dos aposentados e
pensionistas da Caixa.

Confira alguns:

Só a participação
 faz a diferença

A participação efetiva de
cada um de nós, aposentados e

pensionistas da Caixa, nas entidades
representativas faz a diferença. É so-
mente a partir da participação que
fortalecemos as nossas reivindica-
ções, sejam elas junto a Caixa ou a
FUNCEF. Quanto mais envolvimento
nas atividades e lutas de nosssa cate-
goria, mais fortalecemos nossas as-
sociações, seremos ouvidos e aten-
didos com mais respeito. Por isso, a
importância de vivermos o dia-a-dia
de nossas entidades e participarmos
de todos os momentos decisivos e im-
portantes.

A AGEA vive hoje mais um pro-
cesso eleitoral para escolha de sua
diretoria e espera, que semelhante ao
que aconteceu na última eleição, a
participação dos associados supere
as expectativas. Esse é um momento
de definição, no qual cada associado
deve exercer o seu direito de esco-
lher o que quer para a sua entidade
representantiva. Com a participação
do maior número de pessoas na vo-
tação, a grande vencedora do pro-
cesso será a AGEA, que sairá do plei-
to fortalecida e revigorada para con-
tinuar atuando firme na busca de con-
quistas e da manutenção dos direitos
dos associados.

Você é peça fundamental desse
processo, não se esconda ou se cale.
Participe da eleição e mostre que o
seu voto faz a diferença.

A Diretoria


