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A Assembléia Geral da FENACEF,

que aconteceu nos dias 25, 26 e 27

de fevereiro, reuniu os presidentes das

associações de todo o Brasil. O pre-

sidente da AGEA, Antoci Neto de

Almeida, participou do encontro,

onde foram debatidos os seguintes

temas:

Ofícios Simpósio:a Fenacef conti-

nua aguardando respostas das pro-

posições do Simpósio de Manaus,

encaminhados a Caixa e a FUNCEF.

A FUNCEF pediu um prazo até o

final de março para responder.

Recuperação das Perdas: Não

entrou na pauta da reunião do Con-

selho Deliberativo da Caixa. Esse,

como outros itens que não são prio-

ridade para a Caixa demoram para

ser resolvidos.

E a recuperação das
nossas perdas?

Durante a Assembléia da

FENACEF, a AGEA solicitou pro-

vidências em relação a  suspensão da

carteira do Saúde Caixa  para os de-

pendentes, em caso de falecimento

do titular. A preocupação da direto-

ria da AGEA é que, no momento da

morte do titular, os familiares que são

dependentes ficam sem atendimento

do plano de saúde, até que o INSS

aponte os herdeiros legais. O presi-

dente Antoci pediu a regulamentação

da continuidade do atendimento dos

dependentes, pois a FUNCEF tem

cadastro dos aposentados e a Caixa

dos ativos. O gerente nacional do

Saúde Caixa Orency Francisco da

Silva, e a Superintende Suelly

Mascarenhas, se comprometeram

em analisar o caso.

Saúde Caixa
AGEA solicitou que não

seja interrompida a

carteira do grupo familiar

na morte do titular

Saúde Família: foi informado que o

estudo do plano já está concluído,

faltando ser submetido ao vice-pre-

sidente responsável pela área.

Clube Imobiliário: a inadimplência

no Clube Imobiliário atinge hoje 50%

dos contratos. A FUNCEF solicitou

um prazo até o final do mês de mar-

ço para tentar apresentar uma solu-

ção para o problema.

10% para as mulheres: em rela-

ção aos 10% para as mulheres que

se aposentaram proporcional, antes

de 1978, a FUNCEF forneceu os

dados solicitados e continua aguar-

dando uma solução.

Cesta-alimentação: a FENACEF

está discutindo  com a Caixa alguns

casos de ações rescisórias da cesta-ali-

mentação. Está sendo finalizado tam-

bém um estudo em relação a 13ª ces-

ta-alimentação.

Consultoria FENACEF:foi contrata-

da a empresa Gama Consultoria, do

colega Fernando Antônio Gazzoni, para

a verificação atuarial e contábil dos ba-

lanços da FUNCEF e para examinar

os registros e fatos contábeis da Fun-

dação.

O tema recuperação de per-
das está na pauta nacional de de-
bates das associações e entida-
des ligadas aos aposentados e

pensionistas da Caixa. Várias manifes-
tações sobre o assunto, marcaram o
Simpósio de Gramado e, também fo-
ram apresentadas proposições para a
FUNCEF e Caixa. Mas desde então,
o assunto tem sido jogado de um  lado
para o outro, sem grande prioridade.

A FUNCEF criou um Grupo de
Trabalho para analisar a possibilidade
de recuperação das perdas, onde a
FENACEF indicou dois presidentes
de AEAs e o presidente da UNEI. A
FUNCEF fez a sua parte, porém o pro-
blema maior hoje, é desrespeito da Cai-
xa, onde o assunto nem tem entrado
na  pauta da reunião do Conselho Di-
retor. Quando ficamos com uma espe-
rança de que vai haver uma definição,
o assunto é mais uma vez deixado de
lado, ocasionando demora na
tramitação fora da Caixa. Assuntos que
não são prioridade para a Caixa de-
moram a ser resolvidos.

Agora, um novo debate permeia
o nosso meio e gera grande confunsão,
que é a distribuição do superávit da
FUNCEF. O que achamos que não é
motivo de preocupação, pois as re-
gras do plano são claras, quando di-
zem que os associados recebem parte
do lucro, quando os resultados são
positivos, e são chamados  a dividir
em caso de resultados negativos. Pre-
ocupação porque, esperamos que a
nossa FUNCEF continue apresenta-
do excelentes resultados, como vem
acontecendo. Sem esquecer é claro da
recuperação das nossas perdas.

A Diretoria


