
MANIFESTO EM APOIO À CHAPA 1 –
NOSSA LUTA ÀS ELEIÇÕES
DA APCEF/SP

Caro associado,
As AGECEF do Estado de São Paulo, a saber AGECEF/SP, AGECEF/CP e AGECEF/SPI, em 

conjunto, reiteram seu apoio a Chapa 1 – Nossa Luta, às eleições da APCEF/SP, que ocorrem 
dia 28/10, via plataforma online.

A importância desse apoio está na constatação da unidade de ação e propósitos das 
AGECEF que, em conjunto, com a APCEF, têm defendido os empregados da CAIXA e a empre-
sa enquanto instituição 100% pública.

O atual panorama vivenciado pelo país exige união na ação política.  As entidades têm 
exercido essa responsabilidade, o que foi demonstrado nas eleições para o Conselho de Ad-
ministração da CAIXA, Conselho de Usuários do Saúde Caixa, da FENAE, bem como em 
todos os pleitos. Tivemos a participação ativa das AGECEF, inclusive com a indicação de 
nomes para composição das chapas, nessas eleições.

Não é diferente no acordo firmado entre as AGECEF do Estado, que indicaram para 
compor Chapa 1 – Nossa Luta, a  colega Fernanda Cristina Anjos, Diretora de Comunicação 
e Marketing da AGECEF/SP, como candidata à Diretora Sociocultural, além de Pepô - Pedro 
Sergio e Moacir Bassan, do interior do Estado como candidatos ao Conselho Deliberativo na 
chapa.

Importante lembrar que a atual Diretoria da APCEF, e Leonardo Quadros,  que concorre 
como candidato à Presidência da APCEF, tiveram atuação determinante no Acordo Coletivo 
(ano 2020), momento de grande dificuldade que atravessa o país nas negociações salariais. 
Essa atuação foi de suma importância para concretizar, para os empregados da CAIXA, uma 
vitória significativa, mantendo todos os direitos, inclusive o Saúde Caixa, tema que aparecia 
como grande ameaça, trazendo para dentro do plano de saúde, os novos empregados que, 
até então estavam excluídos do benefício. Asseguramos ainda a permanência  dos direitos 
dos aposentados no plano de saúde.

A atual Diretoria é responsável, como participante da FENAE, pelos benefícios que o mo-
vimento dos empregados conquistaram nos últimas décadas, como: 

Eu Faço Cultura; Talentos FENAE/APCEF; Rede do Conhecimento; Convênios FENAE, 
além das opções de Colônias de Férias, Clubes entre tantos outros.

Venha com a gente! Vamos apoiar e eleger a CHAPA 1- Nossa Luta para APCEF/SP

Associação dos Gestores de Campinas – AGECEF/CP
Associação dos Gestores de São Paulo – AGECEF/SP

Associação dos Gestores de São Paulo Interior – AGECEF/SPI


