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PRESTAÇÃO DE CONTAS MANDATOS 2003/2006 - 2006/2009

PROJETO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS É A
PRINCIPAL BANDEIRA DE LUTAS EM 2009
A

APACEF/RJ vira mais uma página de sua trajetória de lutas e conquistas focada na continuidade das reivindicações que não obtiveram desfecho em prol dos aposentados e pensionistas da Caixa. O Projeto Reembolso de Medicamentos é a principal bandeira
de lutas em 2009, depois da realização da pesquisa que revelou o perfil dos sócios que exibiam dados preocupantes em relação à aquisição de remédios. “Há colegas que recebem o líquido de seus proventos inferior a um salário mínimo de proventos e gastam
R$ 500,00 com medicamentos, tendo que necessitar de terceiros para sobreviver”. Vale salientar, por outro lado, que recentemente a Funcef destinou para seus funcionários o plano Funcef Golden que dá direito a descontos em medicamentos genéricos (20%)
e remédios de referência (40%). “Por que não estender esse benefício aos participantes da Fundação”, indaga o presidente da APACEF/RJ Olívio Gomes Vieira.
Eis a retrospectiva dos dois mandatos da atual Diretoria, que foram registrados no Economiário, de 2003 a 2008. O levantamento das realizações comprova que muitas reivindicações foram conquistadas graças à mobilização e a condução das propostas pelas Gestões
Novos Tempos e Liberdade com Responsabilidade que, a seguir, publicamos cronologicamente.
Edição nº 65,
fevereiro de
2005 – Na página 3, matéria
intitulada “APACEF/RJ move
ação para recuperar perdas
salariais”

Edição nº 67, agosto de 2005 Na página 6, “APACEF/RJ tem
participação efetiva no XXI
Conecef, em São Paulo”

Edição nº 71, março de 2006 – Na página 1, “Comitê das perdas
salariais ganha adesão do senador Paulo Paim”; na página 1,
“APACEF/RJ conquista mais uma vitória na Justiça”
Edição nº 73, julho
de 2006 - Na página
4, “Cresce participação dos economiários nos Comitês de
Recuperação de
Perdas Salariais”;

Edição nº 68, outubro de 2005 –
Na página 4, “Missiva
sensibiliza presidente Lula e
freia pretensão do INSS em
reduzir benefícios” (PMPP –
foto); na página 7, “Novo estilo
de liderança”

Edição nº 78, fevereiro 2007 –
Guilherme Lacerda: “As
aposentadorias pagas pela
Funcef são muito baixas”,
afirma o presidente da
Fundação em debate em
evento realizado pela
APACEF/RJ no auditório da
Caixa, no dia 08/02/07

na página 7, “APACEF/
RJ firma parceria com
a ONG Moradia e Cidadania que disponibilizará espaço digital”

Edição nº 69, dezembro de 2005 Na página 1, “Um 2006 com União
e Mobilização”
Edição nº 70, fevereiro de
2006 – Na página 1,
“Lideranças vão ao Palácio do
Planalto discutir saga de
aposentados do ex-Sasse/
PMPP”; na página 4,
“Aposentados e pensionistas
da Caixa exigem recuperação
salarial de 97,2%, já!”

Edição nº 76, dezembro
de 2006 – Na página 4,
“XXVIII Simpósio Nacional dos Economiários
Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal em
Gramado (RS) – Minguados reajustes resultaram na criação do
movimento nacional de Recuperação de Perdas”

Edição nº 75, outubro
de 2006 – Na página 1,
“Movimento de
Recuperação de
Benefícios – Olívio
Gomes Vieira ressalta
importância da
proposta à Funcef”

Edição 81, agosto de 2007 –
Na página 8, entrevista com
Miguel Moraes, 87 anos:
“Somos considerados pela
Funcef como sucata humana”
Edição nº 82, outubro de 2007 – Na página 10, repercussão de
associados na chegada da APACEF/RJ a Barra Mansa (RJ): “A
presença da APACEF/RJ é importante para nós, pois com ela não
estamos abandonados no interior” (Mary Elisabeth, sócia) (fac
símile da página)

Projeto impressiona
gestores da Caixa

Edição nº 80, junho de 2007 – Na página 6,
“Grupo de Trabalho entrega ao
presidente da Funcef proposta de
evolução dos benefícios”

Junho de 2007. A então consultora de projetos de Medicina do Trabalho da APACEF/RJ, Drª. Vera Lúcia F. Moraes, hoje diretora de Saúde e Bem-Estar, que participou de
todas as negociações junto à diretoria da Caixa em Brasília para apresentar o Projeto Espaço Azul de Saúde e Bem-Estar. O programa tem por
objetivo a preservação da saúde e
qualidade de vida dos empregados
e aposentados e, principalmente, tornar a Caixa a melhor empresa para
se trabalhar”, enfatizou. O Projeto
causou boa impressão aos gestores
de Saúde da Caixa — gerentes da
Sumat e da Gesad, respectivamente, Marcelo Prata e Luiz Márcio de
Carvalho — que a iniciativa seria
analisada para sua implantação.
Por sua vez, o gerente de Promoção de Saúde e Segurança do Trabalho, Francisco Erismar da Silva,
explicou que o programa está sendo
analisado por três setores responsá-

veis pela liberação do projeto — Superintendência de Material (Sumat);
Gerência de Saúde (Gesad) e Superintendência de Pessoal (Supes).
“O Setor Jurídico irá definir como
será encaminhado o processo, e caberá ao Patrimônio informar se há
disponibilidade de espaço, pois existe
uma área do Edifício-Sede, na Av.
Almirante Barroso, no Rio, que está
em obra.”
Na ocasião eles adiantaram que
“a nossa meta é a criação de um espaço em todas as agências da Caixa
para atividades físicas, ginástica,
esteira e musculação. Na área psíquica: yoga, pilates, ginástica yurvédica, reeducação postural e alimentar. No caso das agências com espaço físico menor, serão feitos convênios com universidades onde os
economiários poderão fazer atividade física, sob a coordenação geral
da APACEF/RJ, através de uma equipe multidisciplinar”. O Projeto não
teve solução de continuidade.
Janeiro de 2009. Dois anos depois, a gestão Liberdade com Responsabilidade da APACEF/RJ, que
está encerrando seu mandato daqui
a dois meses, aposta todas as suas
fichas na continuidade com vitória
consagradora nas próximas eleições
em março para emplacar o Projeto
Reembolso de Medicamentos que se
fundamenta em pesquisa elaborada
com base no perfil do quando social.
O levantamento revela que, das 836
pessoas entrevistadas (40%), de um
total de 2.113 associados, 60% gastam seus proventos, entre R$ 100,00
e R$ 500,00, com medicamentos.

