EDITORIAL

2

Votar: um ato
de cidadania

A definição através do voto
é o gesto mais claro do exercício da cidadania. Seja nas eleições nacionais, estaduais, municipais ou nas de nossas associações ou entidades de classe,
o voto representa a oportunidade de manifestação e expressão
de nossos sentimentos. Mas é
claro, que devemos estar conscientes dos resultados das nossas escolhas.
Para nós aposentados e pensionistas da Caixa, a eleição para
escolha da nova diretoria da
AGEA é um momento de grande importância. A participação
de todos é fundamental, mesmo
com uma única chapa inscrita.
Precisamos fortalecer cada vez
mais a nossa associação e só
conseguiremos isso com a
união do maior número possível de associados presentes em
todos os momentos de nossa
AGEA.
A Diretoria da AGEA aproveita
para desejar a todos os associados e familiares uma Páscoa
cheia de fé, esperança e realizações.
A Diretoria

NOTÍCIAS DA FENACEF
Fórum das entidades e
representantes eleitos
da FUNCEF
O Fórum das entidades com os representantes eleitos da FUNCEF esteve
reunido no dia 30 de março, em
Brasília. O presidente da AGEA e
membro eleito do conselho Fiscal da
FUNCEF, Antoci Neto de Almeida,
participou do encontro que debateu,
entre outros assuntos, questões relativas ao aumento do custeio do REG/
REPLAN sem saldamento, o auxílioalimentação e a implementação do
Novo Credinâmico.

FENACEF e demais entidades pedem urgência no
novo Credinâmico
A FENACEF, FENAE, UNEI e
FENAG encaminharam documento a
FUNCEF solicitando que seja mantida
a data de 13 de abril para início do
novo Credinâmico. No documento, as
entidades dizem que o adiamento da

data de entrada em funcionamento dos
novos critérios do Credinâmico agrava o inconformismo entre os associados, especialmente entre os que tem
necessidade urgente de crédito. Os
associados vinculados ao plano REB
não poderão contratar o empréstimo,
devido ao alcance do limite máximo de
aplicação dos recursos garantidores do
plano neste segmento de investimento.

Antecipada concessão do
Credinâmico 13º Salário
Desde o dia 2 de abril, os participantes
da FUNCEF podem antecipar parte
da parcela de novembro do 13º salário,
através do Credinâmico. As regras de
contratação do empréstimo
permanecem as mesmas: os associados
podem antecipar 25% da
complementação da FUNCEF ou da
remuneração base (ativos), com taxa
de juros pré-fixada em 1,47% a.m.
Nesta modalidade de empréstimo não
é exigida a margem consignável, pois
o valor está vinculado ao 13º salário.

Declaração do Imposto de Renda
A AGEA orienta os associados que na declaração de rendimentos
encaminhada pela FUNCEF não consta o demonstrativo de dívida de
empréstimo. Portanto, os associados que possuem empréstimo junto a
FUNCEF podem obter o documento acessando o site da Fundação
(www.funcef.com.br) clicar no link imposto de renda, demonstrativos
de imposto de renda e depois em empréstimos. Os associados que
desejarem, podem retirar os comprovantes diretamente na representação
da FUNCEF, que fica junto a AGEA.

