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L NOTÍCIAS DA FENACEF

O Estatuto Social da AGEA pas-
sou por alterações no que diz respeito
a isenção de mensalidades para os Só-
cios Beneméritos. Conforme a Assem-
bléia Geral Ordinária, que aconteceu no
dia 12 de maio de 2008, foi aprovada a
alteração no parágrafo 5°, do capítulo
IV, Art 08, da Seção das Receitas. Com
isso, os novos  agraciados com o título

de Sócio Benemérito não terão mais a
isenção de mensalidades.  Os associa-
dos que já receberam o título continu-
arão isentos do pagamento e os Sóci-
os Honorários também.

A menção das modificações de
alguns itens ao longo da vigência do
Estatuto foi retirada, por determinação
do Cartório de Registro Especial.

AGEA realizou alterações no seu Estatuto Social

Redução da taxa

administrativa da

FUNCEF

Desde setembro de 2008 a
FUNCEF implantou a redução da taxa
administrativa, que é um percentual do
percentual de contribuição, que é de-
finido pelo participante respeitando o
limite mínimo de 5%. Com a medida,
o valor da contribuição do emprega-
do da ativa, que estiver no Novo Pla-
no, passou de 15% para 8%. Para os
participantes do REB a taxa de admi-
nistração  permanece em 15%. A re-
dução da taxa administrativa retroagirá
a janeiro de 2008, sendo que os ajus-
tes serão processados em dezembro
de 2008. Os valores cobrados a mais
serão revertidos para as cotas dos par-
ticipantes.

A taxa administrativa serve para
cobrir as despesas que a Fundação tem
com a manutenção do plano e com os
gastos com pessoal, publicações, sis-
temas e materiais.

O presidente da AGEA, Antoci Neto
de Almeida, participou nos dias 22 e
23 de outubro da reunião do Conse-
lho Deliberativo da Fenacef, em Bra-
sil. Na pauta de debates com a
FUNCEF e a CAIXA assuntos de in-
teresse dos aposentados e pensionis-
tas, como a recuperação das perdas,
dívida da Caixa com a FUNCEF, au-
xílio-alimentação e outros.

Mandado de Segurança
A Fenacef, considerando o risco que
representa a aplicação da resolução
26, aprovada pela CGPC, ajuizou um
mandado de segurança, através do
escritório Crivelli Advogados Associ-
ados. A medida visa sustar a aplica-
ção da resolução, considerando que a
mesma coloca em risco o patrimônio
e a destinação de superávit dos Fun-
dos de Pensão.

O presidente da Fenacef, Décio de
Carvalho, participou de audiência com
o Ministro da Previdência para tratar
de assuntos como a recuperação de
perdas, entre outros.

Reunião com o Ministro

A CAIXA e a greve

A demora nas negocia-
ções e os poucos avanços
garantidos pelos emprega-
dos da Caixa nessa greve,

nos fez recordar das antigas ma-
nifestações. Naquele tempo, a
Caixa negociava sozinha, hoje o
movimento é feito de forma ge-
ral, incluindo todos os bancári-
os, através da Fenaban.  Antes ,era
a Contec que apreciava a pauta,
agora é a Contraf/CUT. Apesar
de todas essas mudanças, os em-
pregados da Caixa não consegui-
ram grandes conquistas.

É claro que precisamos des-
tacar algumas mudanças impor-
tantes como a presença do pre-
sidente da Fenacef, Décio de
Carvalho, na mesa de negocia-
ção. Sempre é importante um
representante dos aposentados
na negociação, para garantir que
nossas reivindicações pelo me-
nos façam parte das discussões.

Por termos voz na hora de
negociação, conseguimos, além
do índice de reajuste, a aprova-
ção de alguns itens relativos aos
aposentados e pensionistas,
como o pagamento da 13ª Cesta
Alimentação para os que já rece-
bem por força de liminar ou de-
cisão judicial.

A Diretoria


