
 

 

Entidades se unem na defesa do Estatuto da 

FUNCEF 

As entidades representativas dos empregados, aposentados e 

pensionistas da Caixa ingressaram, 

no dia 03 de novembro, com 

mandado de segurança coletivo 

para garantir a anulação das 

alterações no Estatuto da FUNCEF 

aprovadas pela PREVIC, mesmo sem 

quórum qualificado. Se a aprovação 

for mantida, a Fundação pode fazer mudanças nos regulamentos dos 

planos de benefícios, a extinção e/ou implantação de novos planos e 

também a retirada de patrocínio da Caixa, apenas por deliberação do 

seu Conselho.   

Por isso, essa luta é tão importante para cada um de nós 

participantes. Precisamos continuar pressionando para garantir os 

nossos direitos. A ação coletiva impetrada agora é assinada pelas 

seguintes entidades ADVOCEF, ANEAC, ANIPA, APCEF/PR AUDICAIXA, 

FENACEF, FENAG, SINPREV, SOCIALCAIXA e UNEICEF. A AGEA apoia esta 

luta.  
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Conselho Deliberativo da AGEA discutiu a 

previsão orçamentária para 2022 

O Conselho Deliberativo da AGEA se reuniu no dia 22 de novembro, de forma 

virtual, para analisar o balancete da associação, referente ao período de janeiro 

a outubro de 2021. No encontro, que contou com a participação do vice-

presidente da AGEA, Newton Pardelhas de Barcellos, também foi discutida a 

previsão orçamentária para o próximo ano. 

Cooperforte apresenta para AGEA campanha de 

novos sócios 

A AGEA, através de seus vice-presidentes, Newton Pardelhas de Barcellos e 

Antoci Neto de Almeida, e da diretora de Integração, Dora Lúcia Neuberger, 

recebeu nesta sexta-feira, 26 de novembro, o gerente estadual da 

Cooperforte, Pedro Sulzbach, e o gerente geral dos Canais de 

Relacionamentos, Fred de Oliveira. No encontro, eles apresentaram a 

campanha de novos sócios da cooperativa de crédito. Os associados da AGEA 

que se associarem a Cooperforte estarão concorrendo a prêmios e a nossa 

associação receberá uma pontuação, que reverterá em alguns benefícios.  



Campanha Natal Solidário da ONG 

A parceria de sucesso entre a AGEA e a ONG Moradia e Cidadania segue 

adiante. Agora, as entidades estão unidas na campanha Natal Solidário. A ideia 

é arrecadar recursos para a aquisição de cestas básicas que serão distribuídas 

às pessoas que têm fome. Todos os aposentados e pensionistas podem 

participar colaborando e até mesmo buscando apoio de amigos, vizinhos e 

conhecidos. As doações podem 

ser realizadas através de PIX ou 

depósito em conta. Os dados 

para doação são os seguintes: 

Agência - 0428 

Op - 013 

CC - 34526-0 

PIX - 51999072986 

Moradia e Cidadania Comitê de 

Aposentados. 

 

Não esqueça a prova de vida da FUNCEF 

A realização da prova de vida da FUNCEF é de fundamental importância. 

Os aposentados que fazem aniversário em novembro têm até o dia 30 deste 

mês para fazer a prova de vida no aplicativo da FUNCEF. Pensionistas devem 

considerar a data de nascimento do titular do plano. A não realização da prova 

de vida poderá levar à suspensão do pagamento do benefício até que a mesma 

seja realizada. Mais informações no site www.funcef.com.br ou pelo telefone 

0800 706 9000. 

http://www.funcef.com.br/

