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Um grupo de aposentados do

Estado do Piauí garantiu, em cará-

ter liminar, a partir de uma ação

civil pública, ajuizada pelo Minis-

tério Público do Trabalho, a pror-

rogação por mais 30 dias, em todo

o Brasil, do processo de adesão ao

Saldamento. A liminar garante tam-

bém a não exigência da desistên-

cia de ações e a renúncia ao direi-

to de ação, como condição para

adesão às regras de saldamento do

REG/REPLAN.

A FUNCEF informa que recor-

rerá da decisão liminar por enten-

der que em nenhum momento in-

fringiu direitos dos seus partici-

pantes (ativos ou assistidos).

Saldamento é prorrogado através de liminar
A adesão ao Saldamento, que encerrou no dia 01 de março, foi prorrogada por mais 30

dias, em caráter liminar. A decisão garantiu também a não desistência de ações

Mais de 5 mil adesões na
2ª fase do Saldamento

Conforme dados da Diretoria

de Benefícios da FUNCEF, o

número de adesão ao

Saldamento, nessa 2ª fase, che-

gou a 5.538 participantes. Des-

se total,  3.535 são de partici-

pantes do REG/REPLAN, 579

do REB e 521 são aposenta-

dos do REG/REPLAN.
Fonte: FENACEF

A AGEA encaminhou ofício a

FUNCEF solicitando a ampliação do

prazo do Saldamento, visto que o pro-

cesso se deu no período de férias, quan-

do a maioria dos associados estava vi-

ajando. No dia 21 de fevereiro, a AGEA

recebeu a resposta negativa, em ofício

assinado pelo presidente da FUNCEF,

Guilherme de Lacerda, e pelo Diretor

de Benefícios, Carlos Caser.

No ofício, a Fundação informou

que a prorrogação não é possível, em

função do início da migração de parti-

cipantes e assistidos do REB para o

Novo Plano, e, que já houve tempo

mais que suficiente para a tomada de

uma decisão, se somado o prazo des-

de a abertura do Saldamento.

Além disso, a FUNCEF disse que

o processo de migração foi aprovado

pelo Conselho Deliberativo, está acor-

dado com a patrocinadora e já foi in-

formado a Secretaria de Previdência

Complementar.

AGEA solicitou a ampliação do prazo

Eleição para novos
conselheiros da FUNCEF

Já está aberto o processo eleito-

ral que escolherá um membro efetivo

e um suplente para o Conselho

Deliberativo e um efetivo e suplente

para o Conselho Fiscal da FUNCEF.

A inscrição de chapas aconteceu até

o dia 25 de março. O prazo para a

impugnação das chapas inscritas en-

cerra no dia 28 de março e a

susbstituição de candidatos impugna-

dos poderá ser feita até 14 de abril. A

votação para escolha dos conselhei-

ros será no período de 12 a 19 de

maio, por meio eletrônico.

Regional Passo Fundo apresenta
agenda de encontros

A regional da AGEA em Passo Fundo

organizou uma agenda dos encontros

para o ano. As reuniões acontecerão

sempre nas segundas quartas-feiras

dos meses pares. As datas são as se-

guintes: 09/04, 11/06, 13/08,08/10,10/

12. Mais informações com Nelso

Dalbosco (54) 99813186

Show Musical

A associada Vera Pratini apresenta, no

dia 23 de abril, às 12h30, no Teatro São

Pedro, um recital de voz e violão. A

apresentação faz parte do projeto Mu-

sical  Petropar e tem entrada gratuita.


