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Saldo positivo

Mais um ano chega ao seu
final e é com tranquilidade que
podemos afirmar que fechamos
2008 com a AGEA cumprindo
o seu verdadeiro papel junto aos associados. Seja em seu caráter social, associativo e de integração dos
aposentados e pensionistas da Caixa ou no seu papel de defensora dos
direitos dos associados.
Podemos destacar o empenho da
AGEA na busca de uma solução que
corrigisse a injustiça histórica a que foram submetidos os aposentados do
PMPP. Hoje, embora ainda não totalmente solucionado o problema, a grande maioria já está na FUNCEF e recebeu os atrasados. Além destas, outras lutas tiveram a participação fundamental da AGEA, como nas questões da cesta-alimentação, auxílio-alimentação, Saúde Caixa.
O papel de integração do quadro associativo também recebeu
atenção especial da diretoria. Foram
várias reuniões no interior do Estado, levando informações aos associados de cada região sobre o andamento de assuntos de interesse e
proporcionando o encontro entre
colegas. Não faltaram nesse ano,
momentos de lazer e descontração
nas festas, viagens e nas atividades
do calendário social da AGEA.
Esperamos que em 2009, possamos colher os frutos desse trabalho que vem sendo feito em parceria
com os associados.
A Diretoria

NOTÍCIAS DA FENACEF
BENEFICIO ÚNICO ANTECIPADO – BUA
A regularização dos casos de redução
proporcional do benefício, em função
do saldamento do REG/REPLAN em
2006, foi encaminhada à Diretoria
Executiva da Fundação em 16 de
dezembro de 2008.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PENSIONISTA(O)
Conforme definido na mesa de
negociação, as pensionistas(os), cujo
titular recebia o auxílio-alimentação,
continuarão recebendo o mesmo,
sem necessidade de demanda
judicial. Essa medida está em fase
final de conclusão operacional para
que se passe ao processo de
habilitação administrativa

Prorrogada adesão dos
ex-PMPP à FUNCEF
O prazo para os aposentados e
pensionistas do extinto fundo
PMPP ingressarem na FUNCEF foi
prorrogado até o dia 30 de abril de
2009. Para aderir, o aposentado ou
pensionista deve enviar o termo de
adesão e o de opção pelo convênio
FUNCEF/INSS. Caso necessário,
a segunda via desses documentos
poderá ser solicitada à Central de
Atendimento (0800 979 1900), às
representações regionais ou obtida
no site da FUNCEF.

SEGURO DE CRÉDITO NAS
CONSIGNAÇÕES
O seguro de crédito para os maiores
de 65 anos e até 79 anos, 11 meses e
29 dias, que seria incorporado às
operações de consignações até final de
novembro passado, ainda está na “fila”
de alterações na área de
processamento. De acordo com a
Caixa, isso deverá entrar em vigor até
o final do primeiro trimestre de 2009.

AGEA destaca participação
de associado em comissão
do Simpósio
AAGEA destaca a participação do seu
representante regional de Pelotas,
Haroldo Campos de Campos, na Comissão que debateu as proposições das
Associações, no XXX Simpósio, em
Aracaju. É importante destacar que a
análise e debates das proposições, que
teve a participação do vice-presidente,
SérgioAtairdosSantosedadiretoraDora
Lúcia Neuberger em um dos grupos, são
o ponto alto dos Simpósios, pois trata-se
da discussão de temas de grande importância para os aposentados e pensionistas.Adelegação daAGEAcontou ainda
com a participação de associados deAlegrete, Caxias, Gramado, Passo Fundo e
Novo Hamburgo.

