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Diretor de Benefícios da FUNCEF participa

de reunião com aposentados gaúchos

O Diretor de Benefícios da
FUNCEF, Carlos Caser, participou, no
dia 24 de outubro, de reunião com apo-
sentados gaúchos, na Casa do Bancário,
em Porto Alegre. O encontro promovi-
do pela APCEF/RS contou com a parti-
cipação do vice-presidente da AGEA,
Sérgio Atair dos Santos, e de outros di-
retores e associados da entidade.

Na ocasião, Caser abordou diver-

sos pontos relativos à gestão de re-
cursos da FUNCEF e os benefícios
dos associados, mostrando a evolu-
ção dos planos. O principal
questionamento para o novo diretor de
benefícios foi sobre os acertos do be-
nefício para quem fez a retirada do
Benefício ùnico Antecipado.

Os participantes do encontro su-
geriram ao diretor a ampliação do pra-
zo para a reabertura do Saldamento
do REG/REPLAN e adesão ao Novo
Plano. O mesmo se comprometeu em
encaminhar a sugestão à Fundação.

O diretor Caser participou do
XXIX Simpósio,onde pediu aos par-
ticipantes um prazo de seis meses para
tomar conhecimento da diretoria as-
sumida recentemente.

FUNCEF comemora

os 30 anos com

participantes do RS

Caser, Célia, Devanir e Sérgio Atair

compuseram a  mesa do encontro

O Diretor de Investimentos da
FUNCEF, Demósthenes Marques,
veio ao Rio Grande do Sul, no dia 26
de outubro, comemorar com os par-
ticipantes gaúchos o aniversário de
30 anos da Fundação e os resulta-
dos positivos apresentados. Na oca-
sião foi apresentado um vídeo
institucional mostrando os avanços da
Fundação. Além da Caixa e da
FUNCEF, participaram da solenida-
de representantes de várias entidades
ligadas à Caixa. A Confraria do Ócio
foi convidada e se manifestou para
prestar a sua homenagem à Fundação.

O presidente da AGEA, Antoci
Neto de Almeida, parabenizou a
FUNCEF e aproveitou para solicitar
que o projeto de recuperação de per-
das seja acompanhado de perto pela
entidade.


