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Recuperação de perdas
Veja o resumo e encaminhamento dado

a proposição gaúcha, de autoria do

associado Jesus de Moura Estery, apre-

sentada no XXX Simpósio.

Título: Persistem e crescem os pro-

cesso de perdas. A astuciosa, refina-

da e tecnocrática estratégia do sis-
tema FUNCEF/ CAIXA para conti-
nuar rebaixando os novos
percentuais demarcando o tamanho
dos nossos prejuízos.

No trabalho, o autor ressalta que os
aposentados e pensionistas da Caixa
acumulam, desde 1994, substanciais
perdas em seu poder de compra. E
nesse sentido, solicita atenção e em-
penho das associações , abrindo es-
paços para novas estratégias, qualifi-
cando e unindo os movimentos que
lutam pelo resgate das perdas acumu-
ladas. A proposição mostra com da-
dos os avanços das perdas e pede
outras providências.

Fórum de Dirigentes de Entidades com diretores
 eleitos para a Funcef se reuniu em Brasília

O Fórum de Dirigentes de Entida-
des com Representantes Eleitos na
FUNCEF esteve reunido, no dia 16 de
dezembro, para discutir questões rela-
tivas à Fundação. Na pauta estavam
assuntos como alteração no regulamen-
to do REG/Replan, incorporação do
REB pelo Novo Plano, custeio do REG/
Replan não-saldado, proposta de re-
muneração variável e resultados da fun-
dação em 2008.

A alteração no regulamento do
REG/Replan , foi o assunto que teve
maior ênfase no debate, principalmen-

te na questão do custeio. A proposta
de remuneração variável aos empre-
gados e diretoria da FUNCEF, apre-
sentada pelos diretores eleitos, gerou
grande debate e ficará em exame. O
CD da Funcef se reuniu no dia 17
para apreciar essa pauta.

Presidente da AGEA participou da reunião,

como conselheiro do CD da FUNCEF


