
 A luta pela volta dos auxílios, para os associados da Caefe, tem logrado êxitos!

Fixamos em R$ 3.300,00 o auxílio funeral, a partir de primeiro de abril/2022. Retornamos e buscamos
aprimorar a qualidade desse serviço,  tão necessário em hora delicada, triste e de dor. 

O Conselho Deliberativo da CAEFE instituiu a Comissão Eleitoral,  que reporá a vacância das Diretorias
financeiro/administrativo e de Benefícios. São quatro membros: Márcia Fraguas, Ivan Mourão, Yuri
Washington e Marcelo Queiroz. 

Desejamos um ótimo trabalho a todos!

Lançamos o Concurso de Fotografias pela passagem do Dia Internacional da Mulher, a sensibilidade e
criatividade são marcas indeléveis de nossas companheiras, associadas, trabalhadoras e parceiras, a
todas desejos sempre os melhores votos fraternos de prosperidade e evolução!

Estamos em negociações pelo acordo coletivo dos Trabalhadores da Caefe,  sempre buscando atender, na
melhor forma possível, as reivindicações e anseios de nossos colaboradores, que fazem a Caefe funcionar.

Vamos realizar pesquisa, entre nossos colaboradores,  sobre o enfrentamento as agruras da pandemia de
Covid-19, visando estabelecer critérios para uma possível volta aos serviços presenciais. Destacando que
a TI, segurança e asseio/conservação seguem firmes e fortes, sem parar!

Recebemos a visita de representantes da FRG e assistimos a excelente palestra sobre multipatrocinio, são
investimentos e promissoras parcerias que poderemos estabelecer visando oferecer planos de benefícios,
em diversas modalidades, se apresentam enquanto boas opções de investimento.

Ricardo Rocha de Castro - Diretor Presidente
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Em abril, realizaremos a nossa Assembleia de
prestação de contas, sua participação é imprescindível! 
Nosso desempenho enquanto Instituição poderá ser
avaliado e analisado com a participação dos nossos
colaboradores responsáveis pela contabilidade e
finanças. 
Serão dispostos os links e todas as tratativas para a
participação dos associados em breve, fiquem atentos!

A Caefe lançará um convênio com as entidades
sindicais e associativas que representam também os
nossos associados, participantes da FRG

 


