
 

 

É HOJE! Reunião on-line apresenta 

esclarecimentos sobre o Saúde Caixa 

Todos estão convidados a 

participar da reunião on-line da 

FENACEF, que acontece hoje, 15 de 

outubro, a partir das 19h, para 

apresentar esclarecimentos sobre  

proposta construída a partir das 

negociações realizadas entre as 

representações dos trabalhadores 

da ativa e aposentados e da Caixa 

Econômica Federal para a gestão e 

modelo de custeio do Saúde Caixa.  Para acessar a reunião basta clicar 

no link:  https://bit.ly/saude-caixa-esclarecimentos-out. 

O presidente da FENACEF, Edgard Lima, participará do encontro, 

juntamente com a Coordenadora da CEE, Fabiana Uehara Proscholdt, e 

do membro da CEE, Leonardo Quadros.  
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AGEA levou informação aos associados do 

interior em reunião virtual 

Os associados das 

regionais de Três de 

Maio, Santa Rosa, São 

Gabriel, Alegrete, 

Santana do Livramento e 

Camaquã participaram de 

uma reunião virtual com a diretoria da AGEA, no dia 13 de outubro.  O 

encontro, que tinha como objetivo manter os associados informados 

sobre os principais assuntos de interesse de todos, abordou a situação 

do Saúde Caixa, da FUNCEF, o andamento das ações judiciais e também 

destacou o trabalho da AGEA em prol dos associados nas mais variadas 

áreas. Essa reunião encerrou a primeira rodada de encontros on-line 

com os associados das regionais da AGEA no interior do Estado.  

 

Mantenha os seus dados atualizados 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 agea@agea.org.br. 



 

Atualização de dependentes na FUNCEF 

A FUNCEF está encaminhando mensagens aos participantes solicitando 

que os mesmos atualizem seus dados cadastrais na Fundação. A ideia é manter 

atualizado e completo o cadastro, com os nomes dos cônjuges e companheiros 

e qualquer outro registro de dependentes que estejam pendentes.  

Como atualizar - Acesse o Autoatendimento com login e senha, clique em 

cadastro/dependente. Será possível visualizar a relação dos dependentes 

cadastrados no plano de benefícios e a chamada para revisão/atualização, se for 

necessária. Em caso de dúvida, ligue para o 0800 706 9000, de segunda a 

sexta, das 8h às 18h, exceto feriados, escreva no chat do aplicativo, das 9h às 

16h, também de segunda a sexta-feira, ou encaminhe sua pergunta pelo Fale 

Conosco. 

Fique atento para a prova de vida  

A realização da prova de vida da FUNCEF é muito importante. Por 

isso, fique atento ao período que deve ser realizada. É sempre no mês 

de aniversário do titular. Os aposentados que fazem aniversário em 

outubro têm até o dia 29 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. O procedimento é obrigatório a todos os aposentados e 

pensionistas da FUNCEF.  


