
A Caefe para 2023!
A plenária da Assembleia, realizada no dia 20/12/2022 aprovou a proposta orçamentária para 2023, por 61%(sessenta e um por cento) dos presentes.

Não existe magia ou qualquer outra forma de interpretar um orçamento, a não ser através da identificação da posição de caixa existente no início do ano 
projetado, considerando o que se mensure de entradas e saídas neste período, para obtenção do saldo ao final do referido ano, já abatido e/ou acrescido dos 
possíveis resultados, que se registrarão enquanto déficits ou superávits.

Na segunda versão, da proposta orçamentária 2023, foram retirados os possíveis ganhos com a venda dos imóveis próprios da CAEFE, por ainda estarem carentes Na segunda versão, da proposta orçamentária 2023, foram retirados os possíveis ganhos com a venda dos imóveis próprios da CAEFE, por ainda estarem carentes 
de aprovação em assembleia geral Extraordinária, e, de possíveis gastos com a pretensa aquisição de sistema integrado (ERP) pois que os estudos e pesquisas, 
para esse projeto, ainda não obtiveram a devida aprovação do Conselho Deliberativo, com isso, o resultado previsto para 2023 projetou déficit, em torno, de R$1,5 
milhões de reais.

Os processos judiciais foram igualmente retirados e apresentados enquanto notas explicativas, por ainda não terem transitado em julgado, posição necessária Os processos judiciais foram igualmente retirados e apresentados enquanto notas explicativas, por ainda não terem transitado em julgado, posição necessária 
para sua escrituração definitiva junto aos dados contábeis da nossa CAEFE. Antes disso qualquer suposição poderia ser considerada inadequada, então foram 
lançados seus valores históricos e no momento apropriado serão inseridos e demonstrados nos instrumentos pertinentes, de forma pública.

A Proposta orçamentária pode sofrer as necessárias alterações em acordo com o desenvolvimento das atividades e receitas/despesas, sendo devidamente A Proposta orçamentária pode sofrer as necessárias alterações em acordo com o desenvolvimento das atividades e receitas/despesas, sendo devidamente 
comunicada e publicizada aos associados pelos canais de divulgação, nas redes sociais e assembléias específicas convocadas para tal finalidade.

Contabilidade, informações financeiras e dados gerenciais, representam bases para decisões estratégicas e por isso tem importância vital para as instituições. Daí, 
sua elaboração, interpretação e divulgação devem ser feitas por profissionais qualificados com conhecimento para tal, podendo ser consultor, assessor ou do 
quadro próprio da CAEFE.

Temos projetos de recuperação em andamento e apenas buscamos retomar o destino da Caefe, que deve cumprir a assistência social. Temos projetos de recuperação em andamento e apenas buscamos retomar o destino da Caefe, que deve cumprir a assistência social. 

. Reabrimos postos nas áreas regionais.

. Restauramos o auxílio funeral.

. Restabelecemos as relações com Instituições sindicais e associativas, com base no respeito e consideração.

. Nos reaproximamos de Furnas, Sicoob Cecremef e FRG.

. Estamos investindo numa nova sede no Centro da Cidade, num lugar moderno, acessível e próximo de Furnas.

. A Informática está sendo verdadeira e efetivamente evoluída, migramos para o Google e engendramos ir com nossos dados para Nuvem e a aquisição de um . A Informática está sendo verdadeira e efetivamente evoluída, migramos para o Google e engendramos ir com nossos dados para Nuvem e a aquisição de um 
sistema ERP.

. Reativamos os programas de estágio e jovem aprendiz.

. Estamos investindo em nosso futuro com a certeza do compromisso com nosso associado.

. Voltamos a realizar contribuições com as SIPAT's, de todas as áreas regionais.

Enquanto trabalhamos duro outros buscam apenas as sombras das dúvidas e questionamentos vazios, que não tem a ver com o cerne da questão...falam sobre 
temas requentados (renúncias e vacâncias) que aconteceram há tempos, parece que vivem no passado.

Nós somos a dedicação ao futuro da Caefe sim!Nós somos a dedicação ao futuro da Caefe sim!

A Caefe é necessária para todos e buscamos investir em qualificação, educação, segurança e bem estar dos participantes da FRG.

Restituimos quase tudo que foi cortado por outras gestões e ainda vivenciamos a irresponsabilidade de atos inconsequentes e descabidos, como aplicações que 
causaram prejuízos enormes e praticamente viraram pó...a perda dos seguros dos ativos de Furnas e também dos trabalhadores da FRG ainda nos custa deveras e 
aconteceu sob o comando de alguns, que hoje criticam e apontam dedos...

A Caefe vive!

E caminhará a frente.

Temos importantes e imprescindíveis decisões a serem tomadas e a coragem para implementar os projetos e planejamentos que reerguerão a nossa CAEFE. Temos importantes e imprescindíveis decisões a serem tomadas e a coragem para implementar os projetos e planejamentos que reerguerão a nossa CAEFE. 

Não há mágica para reduzir despesas e buscar novas receitas, apenas trabalho e dedicação, visando o bem estar do Associado. A qualificação das discussões 
políticas é uma das maiores necessidades do momento atual e estamos perseguindo esse norte! Muitos falam sobre o que aconteceu, nós optamos por pensar 
no que pode e deve ser realizado, com esperança e coragem, sem medo!

Desejamos a todos Boas Festas e um Ano Novo repleto de conquistas e realizações, com os pés no chão e as mãos a obra!

Feliz 2023!!!

Ricardo Rocha de Castro
Diretor Presidente da CaefeDiretor Presidente da Caefe


