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SOU GESTORA
DA MINHA

Vida
Supergestoras: o que
elas aprenderam,
como gestoras da
CAIXA, a gerirem nas
próprias vidas.

em

LÍDER DO FUTURO:
FENAG Educação
Corporativa lança projeto

Veja na página 3

ELEIÇÕES
Conheça
a nova formação
da Diretoria Executiva e
Conselhos Deliberativo e
Fiscal da AGECEF/SP

Veja nas páginas 8 e 9

Editorial

A

ndei pensando individualmente
em cada uma das minhas
“funções” na vida, onde ser
gestora é uma entre “n” funções...
As atividades são muito diferentes,
entre elas:
Mãe:
gerenciar as
atividades
escolares,
saúde física
e
mental

das crianças.
- Dona de casa: gerenciar os
afazeres, as necessidades do dia a
dia para toda família (marido, filhos,
enteados, pais, irmãos, animais de
estimação, etc.), não deixando faltar
nada de comida, de roupa, de lazer;
- Gestora Caixa: gerenciar as
pessoas, tentando adequar melhores
resultados, qualidade de vida, clima
organizacional e desenvolvimento
profissional dos colaborares.
Cansativo né? Olha que ainda
não tinha pensado nas necessidades
pessoais...

Mas, se olharmos todas elas juntas e misturadas, enxergarão,
neste meu relato, milhares de mulheres que simplesmente
GERENCIAM. Gerenciam tempo e pessoas, incluindo a si
mesmas.
É corrido? Sim. É desgastante? Sim. Porém, em cada
conquista, em cada ato, em cada reconhecimento de todas
as pessoas que nos
circundam, a felicidade
nos transborda e o que
parece turvo transparece
em felicidade.
Meu nome é Flávia
Capato Daúd Faria.
Sou mãe, esposa, filha,
tia, dona de casa.
Sou Coordenadora da
Centralizadora
Nacional
Atendimento SP (CEATE/SP).
Sou mulher e SOU
FELIZ.

Em cada conquista,
em cada ato, em
cada reconhecimento de
todas as pessoas que nos
circundam, a felicidade nos
transborda e o que parece
turvo transparece em
felicidade

Flávia Capato Daúd Faria
Diretora de Eventos da AGECEF/SP

PARCERIA

E
Parceria AGECEF/SP e FENAG Férias
Adquira seu plano + férias em condições especiais
para associados.
Sete diárias em hotel de alta categoria para até três
pessoas
Por um valor baixo mensal, você programa sua
viagem nacional ou internacional!
Fale com Claudete
Cel.: (11) – 99134-6988
e-mail: deteparedes@gmail.com
Acesse nosso site: www.fenagferias.com.br/maisferias
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FENAG
EDUCAÇÃO
CORPORATIVA
LANÇA
PROGRAMA

Ação educacional oferecerá treinamentos inovadores sobre gestão e liderança.

V

ocê já parou para pensar como serão os líderes das
próximas gerações? Pensando nisso, a FENAG Educação
Corporativa, promoverá o workshop Líder do Futuro,
treinamentos de atualização aos gestores da CAIXA com
módulos focados na nova geração de liderança e boas práticas
de gestão estratégica sem a pretensão de moldar profissionais
e avaliar seu desempenho.
Num primeiro momento, os cursos serão exclusivos aos
associados das AGECEFs filiadas. Depois, todos os gestores
da CAIXA poderão se inscrever para participar dos treinos. Os
valores serão de custo.
Os instrutores do projeto participaram de cursos avançados
em renomada instituição de educação continuada cujos
conceitos balizarão a elaboração da ementa como conteúdos
programáticos e método de ensino e avaliação.
De acordo com o diretor de Parcerias e Investimentos
da Federação, Nilson Moura, que é membro do comitê
organizador, o próximo passo é “o curso-piloto em São Paulo a

O mundo
contemporâneo
está, cada vez
mais complexo, e o ambiente
dos negócios, mais dinâmico.
Nós, líderes, devemos estar
sempre preparados para
lidar da melhor forma com
tudo isso: atuar por um
propósito, desbravar novos
conhecimentos, criar soluções
inovadoras e inspirar times
a gerarem altos impactos
tangíveis e positivos.
Ed Marcos Saba
Presidente da AGECEF/SP
fim de qualificar os instrutores, avaliar os resultados, aperfeiçoar
os processos, se necessário, e elaborar a agenda das AGECEFs
que farão parte do projeto .”
Ressaltamos que a primeira edição do curso será realizada na
capital paulista, em 23 de março sendo um marco inicial neste
projeto voltado exclusivamente aos Gestores da CAIXA.
A meta é que 5 mil gestores da CAIXA de todo o Brasil passem
pelo curso voltado para os profissionais que ocupam posições
de liderança na Empresa.
Por meio do curso, os gestores aperfeiçoarão a atuação como
inovação em negócios, liderança de equipes, gerenciamento
de serviços e gestão de processos para uma empresa mais
competitiva e sustentável.
Mais informações sobre turmas e inscrições, nas redes sociais
da AGECEF/SP.

www.facebook.com/agecefsp
www.instagram.com/agecefsaopaulo
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MAÍRTON NEVES, PRESIDENTE
DA FENAG, FALA SOBRE REUNIÃO
COM A DIRETORIA DA CAIXA

O

presidente, o diretor de Relações Trabalhistas e a
diretora de Comunicação e Marketing da FENAG,
Maírton Neves, Marconi Apolo e Marilde Zarpellon,
e o presidente da AGECEF/DF, João Marcos, se reuniram
com dirigentes da CAIXA na Matriz da Empresa em 18 de
fevereiro. Participaram da reunião: o Assessor Estratégico da
Presidência, Álvaro de Ávila Pires, o VP de Pessoas, Roney
Granemann (Diretor Executivo de Gestão de Pessoas na

ocasião), o Superintendente Nacional Jurídico, Leonardo
Faustino e o Gerente Nacional de Desenvolvimento e
Capacitação, Marcelo Ruas.
O encontro havia sido agendado com o presidente da
CAIXA, Pedro Guimarães, que se ausentou por imprevistos
em sua agenda, mas foi muito bem representado, segundo
Maírton. Confira a entrevista exclusiva com o presidente da
Federação sobre esta importante reunião.

Senhor Presidente, qual foi o objetivo da reunião?
Foi apresentar ao novo presidente da CAIXA, Sr. Pedro
Guimarães, e ao seu Conselho Diretor, a FENAG, as
AGECEFs e a estrutura de funcionamento de todo o
movimento de Gestores da empresa. Falamos da nossa
história, da nossa missão, do nosso compromisso com uma
CAIXA íntegra e 100% pública, formada por pessoas que
a trazem no seu sobrenome e que têm uma identificação
muito grande com as questões mais essenciais da sociedade
brasileira, desde a sua origem há 158 anos. Pontuamos
ainda os temas de interesse dos
Gestores discutidos nos últimos
Encontros Regionais.

Como os dirigentes receberam as demandas apresentadas?
Com atenção e interesse. Pediram que, ao final do ENAGECEF,
levássemos as demandas para os devidos encaminhamentos e
adiantássemos naquela ocasião as mais urgentes para análise
e posicionamento, já relacionadas na questão anterior.
Qual é sua avaliação sobre esse encontro?
Marcou o início de um novo ciclo de relacionamento. Havíamos
construído uma importante parceria com a Administração
anterior, mas as mudanças por que passa a CAIXA, exigem que
reiniciemos novas conversas em
novas bases. Na reunião, que durou
mais de duas horas, falamos sobre
diversos assuntos, nos apresentamos
para a nova Gestão da Empresa,
falamos de bandeiras importantes
para os Gestores como: Caixa 100%
pública e a defesa intransigente dos
direitos dos associados e saímos
com a impressão de que deixamos
alguns canais de comunicação
abertos.

Marcou o início de um novo ciclo
de relacionamento. Havíamos
construído uma importante
parceria com a Administração
anterior, mas as mudanças por
que passa a CAIXA, exigem que
reiniciemos novas conversas em
novas bases.

O que foi tratado no primeiro
encontro?
Tratamos de uma pauta composta
por demandas originárias da base
de gestores. Foram abordados
assuntos
relativos
à
gestão,
Sistemas e Processos da CAIXA,
PDVE, estrutura das unidades de
rede, reestruturação das unidades
da Matriz e Filiais, contratação de novos
empregados, GDP, RH184 e utilização
“indiscriminada” do MO 22182, uso
excessivo
de
vídeos links, comunicação via WhatsApp, revisão do número
de Vice-Presidências e sobre o ambiente na matriz com as
destituições de funções. Os representantes da CAIXA se
comprometeram em dar resposta às demandas apresentadas.
A FENAG também falou sobre a Campanha Nacional de
Combate ao Assédio Moral, além da Ação Educacional
que está sendo construída, a partir da participação de
representantes da Entidade no APG da Amana-Key. A FENAG
pretende alcançar, ainda em 2019, 5 mil Gestores da CAIXA
com a Ação Educacional.
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Quais serão os próximos passos da FENAG?
A FENAG convidou o Sr. Pedro Guimarões para o 64º
ENAGECEF, mas enquanto respondia esta mensagem, recebi
a informação de que “impossibilitado de comparecer”, se
comprometeu em enviar um Vice-Presidente para representá-lo
no encontro. Continuaremos atuando fortemente na defesa da
CAIXA e dos seus Gestores, especialmente os associados das
AGECEFs; fortalecendo as parcerias com as demais entidades
representativas dos empregados da Empresa e entidades
sindicais, dedicando especial atenção à reconstrução desta
nova relação com a Empresa; buscando assim, materializar a
nossa visão de sermos reconhecida e respeitada, como Entidade
Representativa dos Gestores, perante a CAIXA e a sociedade.

o Mês das Mulheres, a AGECEF/SP elaborou uma
reportagem especial para homenagear as gestoras da
CAIXA celebrando este importante evento por meio de
uma provocação.
Normalmente, debate-se muito sobre os desafios que os
gestores da CAIXA, superamos todos os dias: cumprimento
de metas, supervisão de processos, liderança de equipes,
família, amigos, educação, saúde, lazer, etc., sobretudo, as
gestoras contemporâneas, que encaram jornadas duplas, e até

triplas, com uma rotina ainda mais intensa e desafiadora que
demanda uma atuação de gestora do lar, dos filhos, inclusive
na vida pessoal.
Sabe-se que tais experiências dessa nobre vocação os fazem
evoluir tanto profissionalmente como também seres humanos.
Logo, a redação de Gestores em Pauta convidou três gestoras
para relatarem como ser gestora CAIXA as ajudaram a crescer
na vida pessoal.

Como gestora CAIXA,
aprendi a tomar decisões

mais adequadas.

Ser gestora na CAIXA me ensinou a perceber
o quanto as nossas atitudes impactam a vida de
outras pessoas e o quanto é importante tomarmos
as decisões corretas. A vida nos oferece, todos os
dias, várias possibilidades, e cabe a nós decidir
por qual caminho seguir. E é essa decisão que
pode mudar tudo! Quando somos gestores de
pessoas, essas decisões impactam profundamente
também a vida de outras pessoas, o que aumenta
consideravelmente nossa responsabilidade. Aprendi
e tenho aprendido a tomar as decisões adequadas,
por isso sempre busco ponderar sobre as possíveis
consequências, mas, ao mesmo tempo, busco
agir com a velocidade que o mundo exige de nós!
Procuro encontrar o equilíbrio dedicando o meu
tempo a tudo o que é importante para mim. Claro
que a CAIXA está nessa lista de prioridades, mas
eu procuro manter um tempo adequado para me
dedicar à minha família e também ao cuidado
comigo mesma. Procuro me alimentar bem, fazer
atividades físicas (gosto de correr) e também
atividades que confortem o meu espírito.

Claudia Ramos de Oliveira está no exercício
da função de Superintendente Chefe na
Diretoria Regional de São Paulo, Região
Metropolitana e Baixada Santista (até o
fechamento desta edição). É Superientendente
da SR ABC associada AGECEF/SP e gestora há
17 anos e empregada da CAIXA há 20.
Gestores em Pauta! - 5

Como gestora CAIXA,
aprendi ser mais

serena.

Ser gestora da Caixa foi uma conquista
profissional e pessoal que permitiu realizar
muitos sonhos. Os desafios como gestora e mãe
são enormes, somados a uma batalha recente
que venci contra um câncer. Enfrentar tudo isso
exige serenidade e, principalmente, Fé em Deus
que sempre me capacita para ser uma mulher e
profissional vitoriosa
Najme Lubnenieh Zebian é Gerente de
Relacionamento PF na Agência Águia de Haia/SP.

Como gestora CAIXA,

aprendi a intensificar as

minhas lutas.

Sou mulher e negra, e conto nos dedos de
uma mão outras colegas na mesma posição
ou acima. As exigências aos profissionais da
CAIXA estão cada vez maiores. Qualquer coisa
que você se disponha a fazer, sem precedentes,
fica muito mais difícil. Mas, para mim, trabalho,
comprometimento e persistência são as
respostas!
Adriana Ribeiro de Santana, Diretora
Administrativa e de Relações Trabalhistas
da AGECEF/SP.
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Gestores: fios
condutores da

mudança
Gestores em Pauta entrevistou a nova diretora de Comunicação
e Marketing da AGECEF/SP, Fernanda Cristina dos Anjos, que
falou sobre os principais projetos da área para esta gestão.
Confira:
Quais são os principais desafios atuais da AGECEF/SP?
O ano de 2019 deverá trazer muitas mudanças para a CAIXA
que devem passar pela racionalização de processos e redução
de custos. O desafio da AGECEF/SP será compreender essa rede
de mudanças buscando manter os gestores como protagonistas
e reforçando o significado e o valor de cada um para a Empresa.
Qual será a prioridade desta gestão?
União e Valorização são os pilares fundamentais: promover a
ideia de que juntos somos mais fortes. A união pode ser de
iguais ou diferentes, desde que o propósito seja claro e faça
sentido para todos os envolvidos. Este se torna um momento de
defender a CAIXA buscando estrutura para entrega de resultado
e significado para sua existência. Mostrar que a gestão é fator
determinante para o sucesso e perenidade.
Quais são as suas propostas para a comunicação da AGECEF/SP?
A linha de comunicação da AGECEF/SP vem sendo direcionada
pelos grupos nas redes sociais e WhatsApp com o intuito de
aumentar a velocidade e o compartilhamento de notícias
importantes. Estamos avaliando buscar eventos regionais que
aumentem a participação de gestores no movimento de forma
ativa com o objetivo de discutir prioridades e propostas. O
principal foco é possibilitar informação e apresentar canal de
acesso à AGECEF/SP e os representantes. Disponibilidade em
conjunto com informação clara e direta.

União e
Valorização são
os pilares fundamentais:
promover a ideia de
que juntos somos
mais fortes

A força
de cada
equipe tem como
fio condutor o
compromisso de
cada gestor
Qual é o papel dos gestores nesta trama?
Os gestores são os elementos que farão a diferença no tipo
de mudança. Como personagens principais, serão capazes
de mostrar a força da CAIXA para enfrentar desafios e
superar obstáculos. Para isso, preparação e planejamento são
fundamentais, além investir na capacitação e no exercício da
liderança em qualquer cenário.
Conte sua trajetória na Empresa:
Entrei no final de 2009. Trabalhei na SR Sé onde assumi como
gerente em 2012 e passei a atuar no Nicho Exclusivo. Em
meados de 2014, passei a atuar na SR Osasco junto ao Projeto
Carteira Sustentável. Desde 2018, me tornei GCN-Adimplência
ainda na SR Osasco.
Relate seu envolvimento no movimento gestor:
Em 2015, me aproximei da AGECEF/SP e passei a conhecer as
bandeiras e motivações do movimento. Percebi, ao participar
das diversas pautas, que as lutas e conquistas necessárias para
o reconhecimento da categoria gestora são em grande parte
fruto do movimento das associações espalhadas pelo país. As
AGECEFs em conjunto com a FENAG construíram uma rede
pela defesa dos gestores onde as nossas demandas tem espaço
em busca de melhores condições de trabalho e fortalecimento
da CAIXA.
Deixe uma mensagem aos gestores da Empresa:
Recarregar as baterias diariamente para construir uma grande
empresa não é para qualquer um. A força de cada equipe tem
como fio condutor o compromisso de cada gestor. Realizar
apesar de qualquer desafio mantendo a integridade e o
comprometimento são elementos que estão na essência dos
gerentes da CAIXA. Você é o herói desta jornada!
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ELEITOS OS NOVOS
DIRETORES DA AGECEF/SP
Candidatos da chapa União & Valorização se elegeram para o triênio de 2019 a 2021.

O

s associados da AGECEF/SP elegeram a nova Diretoria Executiva da Associação, no dia 29 de novembro. A eleição seguiu
os ritos estatutários com votação on-line.
O presidente, Ed Marcos Saba, foi reconduzido ao cargo para o triênio de 2019 a 2021, assim como o vice, Israel Braga
Bastos, e as diretoras Administrativa e de Relações Trabalhistas, Adriana Ribeiro de Santana, e Financeira, Cleuza Maria Rossi.

Ed, gerente geral da agência Morumbi, é empregado CAIXA há 20 anos e gestor
há 18. Tem passagens pelas unidades Morumbi, Berrini, Estação São Joaquim, Alto da
Mooca, Vila Formosa, Vila Alpina, Central Plaza Shopping, Avenida Oratório, Santa
Cecília e Pari e Superintendência Regional Sé. É administrador com MBA em Gestão
Empresarial e formação em Coaching Ontológico. Sua principal proposta é combater
o assédio e garantir os direitos da classe gestora.
Reeleito vice-presidente da DIREX, Israel ingressou na CAIXA há 19 anos, tendo
atuado na gestão há 17. Gerente geral da agência Digital Especializada Pessoa
Física - DIRED/SP, passou pela Agência Chácara Santo Antônio, SR Santo Amaro e
Unidades do Brooklin, Jabaquara, Embu das Artes e Portal do Morumbi. É graduado
em Administração de Empresas, licenciado em Matemática e pós-graduado em
Administração Estratégica de Gestão Pública. O paranaense de Goioerê propõe
dar continuidade ao trabalho da atual diretoria, com foco prioritário na defesa dos
direitos dos gestores, visando sempre à sustentabilidade da CAIXA.
Redesignada para o cargo de Diretora de Relações Trabalhistas, Adriana está na
CAIXA há 17 anos onde atua como gestora há oito. A gerente administrativa da SR
Penha possui passagens pelas agências Suzano, Penha de França e Itaim Paulista. É
bacharel em Gestão Estratégica de Pessoas e Pedagogia.

A diretora Financeira renomeada, Cleuza, é gerente de Relacionamentos de
Pessoa Física na agência Senador Flaquer e faz parte da CAIXA há 16 anos, onde
tem atuado na área de gestão há 14. Trabalhou nas unidades Ferrazópolis, Nova
São José, PA JF SBC, Santo André, Rudge Ramos, Borda do Campo e Magnólia.
Possui graduação em Administração de Empresas e MBA em Gestão de Pessoas.
Propõe acompanhar os anseios dos gestores da região do ABC no quesito liderança,
organizar e sugerir melhorias em conjunto e agir de acordo com os anseios de todos.

Escolhida como diretora de Eventos, Flávia Capato Daúd Faria é coordenadora
de filial da Unidade CERAT.

A nova diretora de Marketing e Comunicação Social, vice-presidente do Conselho
Deliberativo da gestão anterior, Fernanda Cristina dos Anjos, é GCN II Adimplência na
SR Osasco, na CAIXA há nove anos e sete como gestora. Trabalhou nas Agências SR
Sé, Alphaville e Cotia. Possui bacharelado em Gestão Financeira. Dar visibilidade aos
direitos e deveres dos gestores, construindo uma rede de apoio e fortalecimento para
os associados são suas propostas.
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Como primeira e segunda suplentes, foram eleitas, Daniella Duarte Dias Porto
e Evelyn de Freitas Arantes. Daniela é gerente geral da agência Monções, entrou
na CAIXA há 13 anos. Há 12, trabalha na gestão. Taboão da Serra, João de Luca,
Granja Julieta e Aeroporto de Congonhas são as agências por onde já passou.
É formada em Ciências da Computação e quer defender o Saúde CAIXA e uma
comissão para melhora do sistema.
Conselheira fiscal da gestão anterior e gerente de relacionamento da agência
Jardim Europa, Evelyn se tornou profissional da CAIXA há 28 anos e gestora há
17. Atuou nas agências Alto da Mooca, Iguatemi, Moema, Funchal e Nova Faria
Lima. Possui formação em Administração e Gestão Bancária. Deseja fortalecer e unir
os gestores no engajamento de melhores condições de trabalho, atuando de forma
comprometida e representativa junto à CAIXA.
A nova diretoria foi empossada em janeiro de 2019 e dirigirá a AGECEF/SP nos próximos três anos.

CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL: NOVOS MEMBROS ELEITOS
No mesmo dia e sessão, também foram eleitos os novos integrantes do Conselho Deliberativo da AGECEF/SP, com mesmo período
de mandato (três anos, de 2019 a 2021).
Dalney Josmar Lindquist conquistou a maioria dos votos e permanecerá no cargo
de presidente do CONDEL da AGECEF/SP. Na CAIXA, o gerente regional da SR Penha
soma 29 anos como empregado e 27 como gestor. Atuou nas unidades Serra Negra,
Águas de Lindóia, São José dos Campos, Ubatuba, Peruíbe, Mongaguá, Mairiporã,
Caieiras, Mandaqui, Taboão da Serra, João de Luca e SR Jundiaí. Sua formação é em
Direito e MBA em Gestão de Marketing. Pretende defender os direitos dos gestores,
combater o assédio moral e lutar pela CAIXA 100% Pública.

Ainda se reelegeram, para o colegiado, Nilson Alexandre Moura Júnior e Rafael de Castro Leite Pereira, Secretários do CONDEL
e CONFIS, respectivamente.
Nilson se aposentou no ano passado após atuar na CAIXA por 29 anos, sendo
25 como gestor. Passou pelas Agências da SR Pinheiros. Possui pós-graduação em
Administração e RIT – Coaching SBC. Já presidiu a AGECEF/SP e a FENAG. Propõe
maior proximidade com as entidades representativas, APEA, APCEF/SP e Sindicato
além da formação e preparação dos novos gestores por meio de treinamento.

Rafael é Gerente de Relacionamento PF da Unidade Perdizes. Ingressou na
CAIXA há 14 anos, onde atua há cinco como gestor. Passou pela Agência Vital
Brasil e possui bacharelado em Contábeis. Na AGECEF/SP, já foi diretor. Também
foi dirigente da APCEF/SP, do Sindicato Bancário e do Comitê de Investimento da
FUNCEF. Propõe defender a CAIXA 100% Pública, o respeito, a valorização do
reconhecimento e da compreensão dos empregados da CAIXA.
O novo vice-presidente do colegiado é Amandio Pereira Morgado Filho,
Gerente Geral da Agência Mandaqui, na capital. Na CAIXA há 16 anos, atua
há 13 como gestor, passou pelas Agências Jandira, Vila Iara, Quitaúna, Cotia
e Mandaqui. Possui MBA em Finanças pela FGV e formação de Coaching pelo
IBC. Propõe fortalecer e ampliar a representação dos gestores da CAIXA.

Os novos presidente e vice do CONFIS são Alessandra Deolinda Fernandes
Preti e Uilson Roberto De Oliveira. Alessandra, Gerente Geral da Agência Anália
Franco, na capital, ingressou na CAIXA há 16 anos, onde atua há 13 como
gestora. Passou pelas Agências Paes de Barros, Av. Zelina, Parque São Lucas e Vila
Prudente. Possui bacharelado em Administração de Empresas. Uilson é Gerente de
Relacionamento da Agência Sete de Abril, está na CAIXA há 14 anos, sendo cinco
como gestor. Passou pelas Agências Praça da República, Porto Geral, Nova Augusta
e Consolação. Cursa Direito e propõe somar nas lutas e demandas da categoria.
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VI FÓRUM DOS PRESIDENTES
DEFINE AGENDA DE 2019
Lideranças das AGECEFS debateram demandas do Movimento Associativo.

A

diretora de Comunicação
Social e Marketing da
AGECEF/SP,
Fernanda
Cristina dos Anjos, participou
do 6º Fórum dos Presidentes
das AGECEFs promovido pela
FENAG, em 26 de janeiro, na
capital paulista.
Uma nova visão - O
encontro reuniu os dirigentes
das Associações de Gestores
da CAIXA de todo o Brasil sob
a seguinte provocação: “Qual
AGECEF queremos para o
mundo que se descortina?”.
Pela manhã, palestras orientaram as reflexões dos grupos
temáticos no período da tarde em torno das atuais equações do
Movimento Associativo da classe: ação educacional, tecnologia,
planejamento
2019,
Saúde
CAIXA, FUNCEF e CAIXA 100%
Pública.
A Federação apresentou seu
plano de ações para o ano, destacando o lançamento do projeto
FENAG Educação Corporativa
cuja pretensão é atualizar 5 mil
gestores de todo o País em liderança e gestão.
O diretor da FENAG, Elton
Gontijo da Silva, teceu sobre o
atual cenário em que a CAIXA
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se encontra, considerando as
novas presidências da Empresa
e do País.
A
representante
dos
empregados
no
Conselho
de Administração da CAIXA,
Rita Serrano, também alertou
sobre o atual contexto que
aponta para um fatiamento das
subsidiárias da Empresa e uma
possível abertura de capital do
banco, da relevância de sua
manutenção como empresa
totalmente pública para o
desenvolvimento e soberania nacionais e a importâncias das
entidades representativas de empregados se unirem ainda
mais contra o desmantelamento
do patrimônio dos cidadãos
brasileiros.
PhD em Redes Digitais,
Dora Kaufman tratou da
“Tecnologia e o enfrentamento
da transformação digital nos
bancos”, apresentando suas
pesquisas sobre os progressos
da IA – Inteligência Artificial
como o Big Data e as fintechs,
as inovações que o setor
bancário demanda, inclusive
as novas habilidades de seus
profissionais.

ENCONTRO REGIONAL DO SUDESTE
É REALIZADO NO ESTADO DE SP

O

último Encontro Regional das AGECEFs do Sudeste foi
realizado no município paulista de Ribeirão Preto (315
km da capital), em 16 de fevereiro, pela FENAG. O
vice-presidente da AGECEF/SP, Israel Braga Bastos, representou
os gestores da Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do
Paraíba, Vale do Ribeira e Litoral Norte. “Esses encontros
são momentos únicos. Discutimos de modo mais profissional
e temático assuntos fundamentais à nossa Empresa como
CAIXA 100% Pública, Saúde CAIXA e questões que permeiam
diretamente a classe gestora como a saúde física e emocional
do nosso corpo gerencial, pontos ligados à capacitação e trilha
de desenvolvimento de nossos gestores. Refinamos questões
dessa natureza, ampliamos assuntos e levaremos aos encontros
nacionais”, declarou Israel.
Foram apresentadas, discutidas e alinhadas as demandas e
propostas da classe da região com dirigentes das Associações

do Espírito Santo, Minas Gerais (Belo Horizonte, Sul/Sudeste/
Leste e Triângulo Mineiro), Rio de Janeiro e São Paulo (SP,
Campinas e Interior). Agora, elas serão novamente expostas,
discutidas e votadas pelo Condel da FENAG no 64º ENAGECEF
que acontecerá mais uma vez aqui, em São Paulo, nos próximos
dias 15 e 16 (março de 2019).
“Mais uma vez, discutimos o destino da nossa Federação,
das Associações e da CAIXA. Recebemos propostas muito
boas do que está ocorrendo no dia a dia da Empresa,
nossas reais necessidades, as pressões que sofremos pelo
cumprimento de metas, assédio e este momento de mudança
na administração da CAIXA. Também debatemos a sucessão,
por isso, convido você a participar conosco no próximo
encontro”, afirmou Pedro Sérgio dos Santos Barbosa, vicepresidente da FENAG e da AGECEF/SPI, anfitriã deste
encontro.

VEJA AS TEMÁTICAS APRESENTADAS:
Processo disciplinar: rescisão por justa causa, advertência reincidente e punição por deficiência de estrutura
Gerentes PJ: capacitação e estrutura do segmento
Movimento Gestor: sucessão FENAG
Condições de trabalho: avaliação de desempenho e responsabilização
Saúde ocupacional: assédio moral por cumprimento de metas
FENAG Férias: relações institucionais e campanhas de relacionamentos
Representação institucional: relações parlamentares
FENAG Educação Corporativa: planejamento estratégico
GDP: procedimentos das avaliações
A exposição foi conduzida pelo VP Sudeste da FENAG, Heitor
Menegale, e da FENAG Férias pelo coordenador da RDC Férias,
Odair Sábio Gonçalves. “Mais um dia de realização. Estivemos
com os representantes das AGECEFs de toda a região Sudeste,
apresentamos e discutimos propostas. Construiu-se um grande
futuro ao Movimento Associativo, buscando envolvimento e
ações que fortalecerão nossa Federação, a FENAG Educação
Corporativa e a FENAG Férias, enfim, um grande momento
para a FENAG”, comemorou Menegale.
O Representante da Superintendência de Ribeirão Preto,
Célio Pereira da Silva, também participou do encontro e
enalteceu a iniciativa: “é uma honra para a SR de Ribeirão
Preto receber este importante encontro, pois discutem propostas
que integrarão o debate e a proposição nacional a ser debatida
com a Matriz da CAIXA e dar os direcionamentos para a
sustentabilidade da nossa Empresa e torná-la mais sólida e

forte, contribuindo para o crescimento do nosso País e da nossa
sociedade”.
A VP Regional da Área Meio, Sônia Eymard, compareceu
representando as Unidades Funcionais:“a Área Meio não surge
muito em nosso Movimento e não está em todas as AGECEFs
ainda. Trouxemos várias propostas para gestores de filial de
unidade e para as melhorias do processo de GDP. Gostaríamos
que todos os gestores de Filial e de unidade de Área Meio,
venham participar e tragam mais propostas. Este é o momento
de juntarmos nossas propostas e encaminharmos à nova gestão.
Temos uma nova presidência e uma nova situação nacional.
Então, vamos nos posicionar, isto é muito importante”.
Simultaneamente, também houve mais três Encontros
Regionais do Centro Oeste, Norte e Nordeste somando 150
líderes de 25 AGECEFs em Cuaiabá/MT, Palmas/TO e Juazeiro
do Norte/CE.
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O

ENAGECEF

está

de

volta

a

São

Paulo.
Mais uma vez, sediaremos a próxima edição do
Encontro Nacional das Associações de Gestores da
Caixa Econômica Federal, promovido pela FENAG.
Serão dois dias de trabalho intenso. O 64º
ENAGECEF será realizado nos dias 15 e 16 de
março, no Novotel Jaraguá Convention, aqui, na
capital.
Estaremos lá para apresentar, debater e
deliberar as propostas da classe gestora de todo o
Brasil com as lideranças das AGECEFs filiadas para
posterior encaminhamento à CAIXA.
Acompanhe em nossos canais de comunicação.
Facebook: @agecefsp
Youtube: Agecef SP

AGECEF NAS REDES
Fique sempre por dentro de tudo o que acontece no
Movimento Associativo, na CAIXA, na classe gestora,
na FUNCEF, no Saúde CAIXA e na categoria bancária
brasileira.
Acompanhe por nossas redes sociais nossa
atuação, reuniões, eventos e outras atividades.

www.facebook.com/agecefsp
@agecefsaopaulo
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