
 

 

Encontro virtual reuniu associados de 

Pelotas, Camaquã e Tramandaí

A AGEA 

reuniu, no dia 15 

de setembro, de 

forma on-line, 

através da 

plataforma Google 

Meet, os associados 

das regionais de 

Pelotas, Camaquã e 

Tramandaí. O 

encontro abordou 

pautas de interesse de todos, 

como a situação do Saúde Caixa, 

os resultados da FUNCEF, as 

preocupações com o novo 

Estatuto da Fundação, as ações 

judiciais e as atividades e 

serviços prestados pela AGEA. 

Cerca de 30 pessoas 

participaram da reunião, que 

além de um momento de 

esclarecimento e troca de 

informações, foi de reencontro 

entre colegas aposentados. 

 

A presidente da AGEA, 

Dora Helena da Costa Souza 

Carvalho, agradeceu o empenho 

de cada associado na aprovação 

da PDL 342 e pediu que 

continuem unidos. “Só assim 

conseguiremos alcançar o que 

queremos na mesa de 

negociação com a Caixa e 

preservar o máximo que 

pudermos do Saúde Caixa”, 

afirmou.
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Inscrições abertas para o Concurso Literário 

Estão abertas, até o dia 12 de novembro, as inscrições 

para a 2ª edição do Concurso Literário On-Line da 

AGEA. Todos os associados e familiares, com no 

mínimo 18 anos, podem participar e concorrer a 

prêmios em dinheiro. Os trabalhos devem ser 

apresentados nos gêneros literários: conto, poesia e 

crônica, e cada participante pode concorrer em até 

duas modalidades. Os três primeiros colocados em 

cada categoria receberão uma premiação em dinheiro. Serão R$ 300,00 para 

os primeiros colocados, R$ 200,00 para os segundos e R$ 100,00 para os 

terceiros. Mais informações no site da AGEA ( www.agea.org.br ) ou pelo 

telefone (51) 3228-8770. 

 

REG/Replan Não Saldado terá reajuste de 

10,97% em setembro 

O benefício dos aposentados e pensionistas do REG/REPLAN Não 

Saldado virá com reajuste anual de 10,97%, no contracheque de setembro, 

sobre o salário-padrão, funções gratificadas e gratificações de cargo em 

comissão/função de confiança. Esse reajuste segue o regulamento atual do 

plano e corresponde à correção do Acordo Coletivo de Trabalho – 2020/2022 

dos empregados CAIXA, assinado entre a patrocinadora e as entidades 

sindicais em setembro do ano passado. O REG/Replan Não Saldado conta com 

4.161 aposentados e 543 pensionistas atualmente. 

 

http://www.agea.org.br/


Reunião Conselho de Usuários do Saúde Caixa 

O Conselho de Usuários do Saúde Caixa se reuniu, no dia 15 de 

setembro, com a Gestora do Saúde Caixa – GESAD. A conselheira eleita, Marcia 

Lacerda Krambeck, que representa a FENACEF e demais AEAs, participou do 

encontro e junto com os demais conselheiros apresentou uma série de 

reivindicações, melhorias e esclarecimentos encaminhados pelos usuários. 

Entre as solicitações estão as que dizem respeito a Central de Atendimento, 

aos prazos, ao custeio de medicamentos, ao credenciamento de novos 

profissionais e a melhorias no plano de saúde, entre outras.  

Os conselheiros solicitaram a GESAD que seja criado um quadro no site 

do Saúde Caixa com os prazos de atendimento das diversas demandas para 

conhecimento dos usuários. Em relação aos demonstrativos, solicitaram 

ajustes no APP, pois está informando valores de teto incorretos e teto para o 

PAMS que não procede. Eles pediram também melhorias no plano, como a 

volta do plano vitalício para os admitidos após setembro de 2018 e dos 

dependentes de 27 anos. A reunião, que acontece a cada trimestre, é o 

momento dos representantes dos usuários garantirem melhorias e ajustes no 

funcionamento do nosso plano de saúde. 

Atualização dos dados cadastrais na AGEA 

Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados na AGEA. Se trocou de 

endereço, telefone ou e-mail, não esqueça de avisar na Associação, pois assim 

você não deixará de receber todas as informações importantes, comunicados e 

manterá sempre vivo o canal de comunicação com a AGEA. Para atualizar o 

cadastro, basta ligar para o telefone (51)3228-8770 ou pelo e-mail 

(www.agea.org.br). 

http://www.agea.org.br/

