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Confraria do Ócio retoma
os encontros semanais

Depois do período de férias, a Con-
fraria do Ócio, coordenada por Alcio
Cancello Faria, retomou, no dia 02 de

março, os almoços das sextas-feiras.
Com o objetivo de manter a amizade
e a confraternização entre os aposen-

tados da Caixa, a Con-
fraria realiza todas as
sextas-feiras, no Clube
do Comércio, um al-
moço de reencontro de
amigos. Durante o pe-
ríodo de férias, o en-
contro aconteceu em
Capão da Canoa.
Foto: Alcio M. Faria
Festa de Natal da Confraria,
em 15/12/06, foi só alegria e
integração

Caixa aprova novo
Estatuto da FUNCEF

O Conselho de Administração da Cai-
xa aprovou, no dia 29 de janeiro, o
novo Estatuto da FUNCEF, que ago-
ra foi encaminhado para a Secretaria
de Previdência Complementar (SPC)
onde passa pela última etapa de apro-
vação. Após isso, o Estatuto poderá
ser colocado em prática, atendendo
assim os anseios dos mais de 80 mil
associados da Fundação. O novo Es-
tatuto da FUNCEF, recebeu antes a
aprovação do Conselho Diretor da
Caixa e da Diretoria Executiva e do
Conselho Deliberativo da FUNCEF.

Ação busca equiparação salarial com ativos
Os aposentados que se enqua-

dram nas funções gerencial e técnica
e que ainda não ingressaram com ação
judicial pedindo equiparação salarial
com os ativos, ainda podem fazer isso.
A partir da solicitação dos associados,
a AGEA entrou em contato com um es-
critório de advocacia que está encami-
nhando o assunto. Os interessados de-
vem se agilizar, pois o prazo de prescri-
ção, para os que migraram para o REB,
é a data de migração. Já para os que
permaneceram no REG/REPLAN não
há prazo para prescrição.

A advogada responsável pela
ação, Dra. Carmem Camino, observa
que os aposentados que já ajuizaram
ação idêntica através de outros advo-

gados, não poderão fazer nova ação,
mesmo que a anterior não tenha tido
êxito. Ela destaca também, que as
ações referentes à complementação de
aposentadoria pela incorporação da
GETAG ou do CTVA, somente são
admissíveis para ex-empregados que
detinham cargo de confiança
(comissionados). Nestes não se inclu-
em os caixas executivos ou outros car-
gos que não se enquadram como em
comissão.

Os interessados devem entrar em
contato com a AGEA  o mais rápido
possível. Mais informações podem ser
obtidas no site da AGEA, pelo ende-
reço: www.agea.org.br. ou pelo fone
3228 8770.

Documentos necessários
1. Último contracheque
2. Cópia do termo de adesão ao
REB
3. cópia da carteira de identidade
para os maiores de 60 anos
4. Procuração devidamente assina-
da (disponível na AGEA)
5. Contrato de honorários assinado
(disponível na AGEA)

* Para os que receberam na ativida-
de a GETAG ou  CTVA é necessá-
rio o último contracheque em ativi-
dade e o último da FUNCEF. Além
desses dados, devem ser fornecidas
a data de admissão na Caixa, da
aposentadoria e outras informações.
Veja a relação completa no site:
www.agea.org.br.


