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L NOTÍCIAS DA FENACEF
Prestação em atraso dos
empréstimos da FUNCEF

 As prestações de empréstimos da

FUNCEF que não foram pagas no

mês de dezembro em função de ex-

cesso de débito na folha de  paga-

mento, foram cobradas através de

débito em conta corrente no dia 07

de janeiro, sem encargos por atraso

de pagamento. A Fundação informa

que essa cobrança está prevista em

contrato e será adotada também para

os meses subsequentes. Caso a pes-

soa não tenha saldo disponível para

a cobertura do valor, o débito será

cobrado posteriormente com juros e

correção, desde a data de vencimen-

to da parcela.  Em caso de persis-

tência da pendência, a FUNCEF

dará início ao processo de cobrança

administrativa e judicial.

SPC aprova o ingresso dos
PMPPs na FUNCEF

A Secretaria da Previdência Comple-
mentar (SPC) aprovou alteração do re-
gulamento do Novo Plano para permitir
o ingresso regulamentar dos assistidos do
extinto fundo PMPP na FUNCEF. Com
a inserção do artigo 103 no regulamento
do Novo Plano, os aposentados e pensi-
onistas do  PMPP, indicados pelo patro-
cinador , poderão aderir a este plano. O
novo artigo diz também que os valores
iniciais dos benefícios para este grupo será
estipulado da seguinte forma: valor apu-
rado pelo enquadramento do assistido na
Patrocinadora no regime de 17 salários,
multiplicado por 0,8 para pensionistas, de-
duzido o valor efetivamente pago pelo
INSS. Esse valor não poderá ser inferior
a R$ 201,39, vigente em 01 de setembro
de 2006, observado o percentual de gru-
po familiar para pensionistas. As reser-
vas matemáticas necessárias para a co-
bertura dos benefícios, serão de respon-
sabilidade da Patrocinadora.

Presidente da FENACEF se
encontra com presidente Lula

O presidente da FENACEF, Décio

de Carvalho, realizou no dia 09 de

janeiro de 2008, uma visita ao Presi-

dente da República, Luiz Inácio Lula

da Silva. Na ocasião, agradeceu o

apoio que tem sido dispensado aos

PMPPs. Na mesma oportunidade, foi

realizada uma visita a matriz da Cai-

xa, onde foram recebidos pelo supe-

rintendente Carlos Magno Gonçalves

da Cruz, com quem discutiram assun-

tos de interesse dos aposentados e

pensionistas.

Na foto:  o presidente da APACEF/RJ, Olívio

Gomes Vieira, o presidente da FENACEF,

Décio de Carvalho, o presidente Lula, a Dra.

Vera Lúcia Faria de Moraes, e o chefe de ga-

binete da presidência Gilberto Carvalho.

Prejuízo para gaúchos

Mais uma vez os gaúchos

serão prejudicados com o novo

prazo de adesão ao Saldamento,

que foi aberto no dia 02 de ja-

neiro e segue até 01 de março de 2008.

O processo acontecerá durante um pe-

ríodo de férias de verão, onde tradici-

onalmente as pessoas viajam para o li-

toral e só retornam em março. Enten-

demos que existe uma urgência no pro-

cesso, mas gostaríamos que todos pu-

dessem ter oportunidade de esclareci-

mento para fazer a melhor escolha.

Mesmo com a solicitação da

APCEF/RS, durante a visita do dire-

tor Caser ao Rio Grande do Sul,  para

que a abertura acontecesse a partir de

março, e com o pedido da AGEA para

que então fosse prorrogado por mais

30 dias o processo de adesão, a

FUNCEF ainda não se manifestou

sobre o assunto. A idéia é que com a

ampliação do prazo todos os associ-

ados realmente sejam beneficiados.

A FUNCEF está realizando reu-

niões em todos os estados do Brasil

para esclarecer o processo de ade-

são ao Saldamento, mas no RS o en-

contro, que estava agendado para o

dia 09 de janeiro, foi cancelado.

Aguardamos uma nova data. Também

estão sendo enviados kits para as re-

sidências dos associados, que ainda

não aderiram, para que tomem conhe-

cimento do novo prazo de adesão e

possam analisar e tomar uma dec isão.

Nossa preocupação está apenas no

período de férias, mas estamos dispo-

nível para qualquer esclarecimento.

A Diretoria


