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L NOTÍCIAS DA FENACEF
O presidente da AGEA, Antoci Neto
de Almeida, participou da reunião do
Conselho Deliberativo da FENACEF,
em Brasília. Veja alguns dos encami-
nhamentos:

Recuperação de Perdas

O DEST e a CAIXA aprovaram a pro-
posta de alteração no regulamento do
REG/Replan - modalidade saldada -,
que permite a aceleração da recupe-
ração do poder aquisitivo dos benefí-
cios pagos pela Fundação. Agora, a
alteração foi encaminhada à Secreta-
ria de Previdência Complementar para
aprovação final. A proposta atinge a
todos os participantes, ativos e assis-
tidos, que tenham saldado seus bene-
fícios no REG/REPLAN. A medida
não se aplica aos integrantes do REB
ou aqueles que não optaram pelo
saldamento, haja vista que nestes ca-
sos as regras de reajustes dos benefí-
cios são distintas. A Fenacef continua
pressionando para que a alteração seja
aprovada o mais rápido possível. Vai
ser marcada audiência com  o Minis-
tro da Previdência.

FUNCEF cria comitês técnicos
Foram empossados, no dia 24 de se-
tembro, os membros dos quatro co-
mitês de assessoramento técnicos cri-
ados pela FUNCEF, com participa-
ção de representantes indicados 50%
pelos conselheiros deliberativos elei-
tos e 50% pela FUNCEF e pela CAI-
XA.  A  FENACEF apresentou as se-
guintes indicações para os comitês:

Comitê de Benefícios

1. Titular Olívio Gomes Vieira (indi-
cação FENACEF)
Suplente Regina Maria da Costa
Brito Pereira (indicação da
FENACEF)
2. Titular Ronaldo Peçanha (indica-
ção da UNEI)
Suplente Maria da Penha Silva
Favarato (indicação da FENACEF)
Comitê de Auditoria

1. Titular Juarez de Brito Ferreira
(indicação da FENACEF)
Suplente Ney Alves Ribeiro (indica-
ção da FENACEF).

Seguro Consignações
A Caixa apresentou seguro para con-
signações que deverá atender
tomadores de 66 até 79 anos, 11 me-
ses e 29 dias. Desta forma, a opera-
ção poderá ter cobertura securitária
dos 18 até 66 anos, 11 meses e 29
dias. Esta nova cobertura elimina a
transferência da dívida aos
beneficiários/herdeiros, em caso de fa-
lecimento do titular, como acontece
hoje. Cabe lembrar que a Caixa está
operando com 96 prestações mensais.
A nova modalidade  de seguros estará
disponível nas agências até o final de
novembro. Quem contraiu o emprés-
timo sem seguro, pode procurar a
agência onde fez a operação e solici-
tar o mesmo.
Saldamento
Segundo informação da FUNCEF, o
Saldamento já ultrapassou as 50 mil
adesão de participantes.

Eleição: momento de
decisão e participação

É chegada a hora de mais
um momento importante e de-
cisivo para todos os cidadãos

brasileiros. É através da eleição dos
governantes que a população tem vez
e voz para definir  o futuro de sua
cidade. Portanto, cautela e  reflexão
é muito importante, pois sempre é
bom lembrar que quatro anos é mui-
to tempo, ainda mais quando as coi-
sas não vão bem.

O voto continua sendo o melhor
instrumento democrático, tanto no
caso das eleições municipais, como
nas eleições de nossas entidades re-
presentativas. Cabe a cada um de
nós participar ativamente dessas es-
colhas, pois assim como nossa cida-
de, nossas entidades devem ser ad-
ministradas com transparência e se-
riedade. Para que isso aconteça, pre-
cisamos eleger pessoas comprome-
tidas com a história da Caixa e que
realmente queiram nos representar,
sem estar alinhado com este ou aque-
le partido político.

O que vemos tradicionalmente
é o baixo número de participação
nos processos eleitorais de nossas
entidades representativas. Precisa-
mos tomar consciência dos prejuí-
zos que temos quando deixamos
outras pessoas decidirem quem vai
cuidar de seus interesses junto a
CAIXA, FUNCEF, FENACEF e
outras instâncias.

A Diretoria


