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Para você e sua família
n tranqüilidade

n segurança

n atendimento

CORRETORA

DE

SEGUROS

Com os parceiros da

AGEA no SEGURO DE

VIDA.

Agende uma visita de nossos representantes

 PMPPs estão na FUNCEF
Depois de quase 30 anos de luta, acordo assinado entre

Caixa e FUNCEF marca a adesão dos PMPPs ao Novo Plano

Aposentados e

pensionistas do ex-

tinto fundo PMPP

comemoraram a as-

sinatura de contrato

entre a Caixa e a

FUNCEF, no dia 10

de março,  que

viabilizou a adesão

dos aposentados e

pensionistas do Fundo/PMPP ao

Novo Plano.  O contrato de

integralização de reservas técnicas para

cobertura de compromisso com o gru-

po de assistidos do extinto fundo

PMPP, beneficia mais de mil aposen-

tados e pensionistas,  que recebem em

um único contracheque os rendimen-

tos da FUNCEF e do INSS.

A presidenta da CAIXA, Maria

Fernanda, afirma que a assinatura do

contrato representa uma conquista de

direitos de muitos aposentados pelo ex-

tinto fundo.  O presidente da Funcef ,

Guilherme Lacerda,  ressalta que o con-

trato é uma vitória de todo economiário

e representa um marco histórico para

todo movimento associativo e para os

empregados da Caixa.

O presidente da FENACEF, Dé-

cio de Carvalho, homenageou também

aqueles que, infelizmente, já se foram,

mas que contribuíram sobremaneira

para o sucesso desse trabalho.

Fonte: FUNCEF

Saudades...
As pessoas passam por nossas vidas e deixam marcas importantes, que

com o tempo se transformam em saudades. Aos colegas e familiares, a

AGEA deixa o seu apoio e solidariedade nesse momento de dificuldade.

Ao associado Dante Fernando Accurso pelo falecimento de sua esposa Odisséia

Marques Accurso

Ao associado Samuel Paz, pelo falecimento do filho Jean Carlo Malman Paz.

Ao associado Luiz Carlos de Aragão, pela perda do filho Cézar Augusto Aragão

Registramos ainda o falecimento da colega Mari Cunha Barbosa, que aconteceu

no mês de fevereiro, em Brasília. Conhecida como madre superior, ela chefiou a

Divisão de Treinamento no DESEP, nas décadas de 70 e 80.


