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De volta ao debate
1ª reunião “Conversando com a diretoria”,  deste ano,

foi marcada pela participação e troca de idéias
O encontro, que há mais de 10

anos reúne aposentados e pensionis-

tas na AGEA, nas tardes de quintas-

feiras, voltou do período de recesso,

no dia 06 de março,  com a participa-

ção de um bom número de associa-

dos.  O debate, como já é de costu-

me, se deu em torno dos assuntos que

atingem os aposentados e pensionis-

tas da Caixa. O ponto principal da

pauta foi a prorrogação do prazo para

a adesão ao Saldamento, garantida a

partir de liminar.

O presidente da AGEA, Antoci

Neto de Almeida, passou aos partici-

pantes as principais informações sobre

alguns temas que estão na pauta naci-

onal de debates, como a questão da

recuperação das perdas, o

Saldamento, o reajuste dos benefícios

para os que optaram pelo Saldamento,

entre outros.

A questão da recuperação das

perdas motivou  a participação da mai-

oria dos presentes.  Ricardo Cravo, que

se aposentou recentemente, disse que

a classe aposentada precisa se reavivar

e buscar as diferenças das perdas. Ele

questionou  porque a FUNCEF distri-

buiu entre os participantes do plano

Saldado 5,35% , quando deveria ser

8,5%, uma vez que o lucro foi 17% da

meta atuarial e o regulamento do pla-

no diz que o lucro deve ser dividido

entre os participantes em 50%.

“Estamos parecendo classe

desprestigiada, onde ninguém é consul-

tado”, acrescentou o aposentado Je-

sus de Moura Estery, que é um dos lu-

tadores pela recuperação das perdas.
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XXX Simpósio Nacional de
Aposentados e Pensionistas

da Caixa - Aracaju-SE
A

 AGEA está organi

zando um pacote es

pecial para os associa-

dos interessados em participar

do XXX Simpósio, que aconte-

cerá de 09 a 14 de novembro,

em Aracaju-SE. Entre em con-

tato com a AGEA, o mais rápi-

do possível, e garanta condições

especiais de pagamento.
(Leia mais pág.03)


