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A Comissão Eleitoral, composta

pelos associados Carlos Augusto de

Araújo Prates (coordenador), Tânia

Portela de Oliveira e Valdir Pecoits,

já está trabalhando na organização do

processo eleitoral na AGEA.  O co-

municado da Comissão Eleitoral, re-

ferente às eleições, já está sendo pro-

duzido e deverá ser encaminhado a

casa dos associados, respeitando o

prazo de antecedência mínima de 10

dias da votação. Junto com ele, os as-

sociados receberão a cédula eleito-

ral, um envelope amarelo contendo a

assinatura da Comissão, e um enve-

lope branco etiquetado com o

endereçamento a AGEA e remetente.

Esse material é para os que deseja-

rem votar por correspondência. Se-

rão aceitos, os votos por correspon-

dência recebidos até o encerramento

das eleições.

Saiba como votar
Associados podem participar da eleição votando pelo

Correio ou , no dia 26 de abril, das 10h às 17h, na urna na AGEA

Como votar por correspondência

1.Assinale seu voto na cédula eleitoral;

FENACEF ajuiza ação
buscando a isonomia

A FENACEF ajuizou uma ação con-

tra a Caixa e a FUNCEF visando a

integralização na suplementação dos

proventos de seus representados em

relação aos vencimentos das funções

similares na ativa (isonomia). Esta ação

paralela ajuizada pela FENACEF na

Justiça Federal é coletiva, contemplan-

do, portanto, todos os associados das

Associações dos Estados. Vale lem-

brar que essa ação privilegia as pes-

soas que exerceram cargos com fun-

ção de confiança, independente se mi-

graram para o REB ou não.

2.Coloque a cédula eleitoral no enve-

lope amarelo, fechando-o com cola,

sem nenhuma identificação;

3.Coloque o envelope amarelo dentro

do envelope branco, endereçado a

AGEA e remeta-o pelo Correio.
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