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JUNTOS NA
CAMINHADA

O

novo
sempre
vem, e com ele,
a esperança de
um futuro venturoso e
repleto de
realizações!
O ano de
2020 trará
novos
e
grandes
desafios e
são eles que nos tornam ainda mais fortes e
resilientes. Esperança é o que gostaríamos de
levar na bagagem dessa jornada maravilhosa
chamada vida. É ela que nos ilumina e
fortalece diante do porvir. É a esperança que
nos faz caminhar juntos, na sintonia de que:
venha o que vier, tudo ficará bem, afinal,
temos uns aos outros.

O que o futuro trará? Alegrias, amizades, parcerias,
sorrisos, anseios, dúvidas, fechamentos de ciclos, novos
ínícios enfim... O que não faltará é esperança, brilho
no olhar, empatia e aquela certeza: ESTAMOS JUNTOS
NESTA CAMINHADA.
Aos nossos associados, com
muito afeto, manifestamos gratidão.
A AGECEF/SP cresceu, alçou novos
voos e está pronta para fazer ainda
melhor no FUTURO, aquele que
vislumbramos com fé, foco, garra e
esperança.
Sigamos repletos de motivação e
estímulo. Venha futuro, venha 2020!
Um abraço,

ÉA
ESPERANÇA
QUE NOS FAZ
CAMINHAR
JUNTOS

Ed Marcos Saba
Presidente da Diretoria Executiva
da AGECEF/SP

AGECEF NAS REDES
Fique sempre por dentro de tudo o que acontece
no Movimento Associativo, na CAIXA, 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
Agecef SP

PARCERIA

E
Parceria AGECEF/SP e + 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!
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Fale com Claudete
Cel.: (11) – 99134-6988
e-mail: deteparedes@gmail.com
Acesse nosso site: www.fenagferias.com.br/maisferias

Reconhecimento

Trajetória na CAIXA

Claudia ingressou na CAIXA há 16 anos. Iniciou
no atendimento de FGTS da agência Magnólia, da
Superintendência Regional ABC onde permaneceu por
onze meses. Depois, tornou-se assistente de atendimento
na agência Rudge Ramos (também SR ABC), atuando nos
três anos seguintes até ser aprovada no processo
seletivo interno e passar a consultora de
Canais por mais três anos na mesma SR.
Lá, foi gerente de Atendimento e Geral
nos dois anos seguintes. Em 2016,
aprovou em novo processo seletivo
e assumiu a Gerência Regional
de Canais na Baixada Santista
por um ano. Foi novamente
promovida ao cargo de
gerente Regional PF, desta vez,
na SR Santana por mais um
ano. Atualmente, é gerente
de Clientes e Negócios 1 na
Superintendência da Área D
– SURE D.
Visão do empoderamento
feminino

Para Claudia, as mulheres
nunca estiveram tão fortes,
pois elas têm, cada vez
mais, o poder de si mesmas
e tomam as decisões por elas
próprias: “Somos comandantes
de nossas vidas e independentes.
Conseguimos enfrentar os desafios
com mais coragem e estamos a, dia
a dia, mais destemidas de enfrentar
situações complexas”, afirma, “o mercado
de trabalho é um grande desafio a nós,
mulheres. Eu estou por opção porque adoro
o que faço, sou uma profissional super
realizada e pretendo ocupar novos postos
na CAIXA, principalmente, os relacionados
à liderança”.

Sobre ser uma inspiração de liderança feminina na
CAIXA, Claudia disse que se sente muito reconhecida
e seu legado valorizado na SURE D, principalmente,
pelos profissionais que trabalharam com ela nestes 16
anos de CAIXA, por saberem que seu trabalho é fruto de
sua conquista. “Meu trabalho é vitória batalhada
com bastante sacrifício. Determinação
é minha palavra do momento. Sou
muito determinada. Atribuo esse
reconhecimento aos resultados de
alto desempenho que construí ao
longo da carreira”. Como mulher,
Claudia disse ser vaidosa e
gostar de se arrumar, pois são
fatores intrínsecos. “Gostar
muito de trabalhar não me
impede de me cuidar e ter
uma boa aparência, pois
gosto de estar feliz comigo
mesma”.

Exerço
todos os
papéis
da minha
vida.
Damos,
sim,
conta do
recado

Girl Power

Vida pessoal e profissional

Claudia é divorciada
e não tem filhos. Contou
que não exerce muito papel
em sua casa e tem uma
profissional que a auxilia nas
tarefas domésticas. “Exerço
todos os papéis da minha vida
e tomo conta dela. Poder assumir
nossa situação de trabalho e pessoal
é muito bom. Damos, sim, conta do
recado”. Sobre relações trabalhistas
entre gêneros, para ela, há equidade entre o
homem e a mulher. “Não vejo mais diferença.
Do contrário, vejo inversão desses polos: o
homem executando funções antes exclusivas
às mulheres. Eu, por exemplo, não cozinho e
não opero nenhuma tarefa doméstica porque
não gosto. Uso meu tempo livre para treinar
na academia, fazer um curso, porque gosto
muito de estudar. E tudo bem”.
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O

ASSOCIADOS CONFRATERNIZAM EM
EVENTO DA AGECEF/SP

O dia foi mais longo aos gestores da CAIXA em 28
de novembro, porém mais animado. Mais de 300
associados de todas as Superintendências Regionais
e convidados viraram a noite na festa de confraternização
de final de ano da AGECEF/SP que lotou a The History, uma
das casas noturnas mais badaladas de São Paulo.
Todos fecharam a pista de dança com os hits das décadas
de 70, 80, 90 e 2000 ao som de dois DJs, ovacionaram
as performances artísticas de malabaristas e dançarinos
caracterizados de lendas da música pop e rock internacional
como Michael Jackson, Freddie Mercury, Madonna, Cheer
e John Travolta, tudo sincronizado com telões alternando
imagens de shows e filmes clássicos. O jogo de luzes e o
maior globo espelhado do Brasil deram o tom de balada.
Entre uma música e outra, degustaram finger foods e drinks
servidos à vontade.
Uma cabine de fotografia instantânea com acessórios
como chapéus e perucas eternizou a noite.
O presidente da AGECEF/SP, Ed Marcos Saba, bastante
emocionado com a animação dos convidados, sorteou

vales-viagens da +Férias e vales-academias da Gympass
enquanto os telões exibia uma retrospectiva das principais
ações da Associação neste ano como As 15 turmas da
ação educacional Líder do Futuro, o 64º e 65º ENAGECEF
sediados pela AGECEF/SP, Encontros Regionais, estaduais e
fóruns de presidentes.
“A AGECEF/SP realizou a festa de confraternização entre
os gestores e amigos com o objetivo de estreitar ainda
mais os laços entre todos que compõem a associação para
fortalecerem o time”, discursou Ed.
Ele também destacou e agradeceu a presença do
presidente e da diretora de Comunicação, Marketing e
Eventos da FENAG, Mairton Neves e Marilde Perin Zarpelon,
além do superintendente-chefe da Superintendência
Nacional da Área D – SURED, Robert Kennedy Lara da
Costa, e lideranças das AGECEFs de todo o Brasil.
Pela calorosidade dos abraços e expressões, foi possível
notar a satisfação e alegria de colegas de trabalho se
reencontrando após muito tempo.
Confira alguns depoimentos de quem fez a festa:

A escolha do local foi bastante feliz, a organização estava de acordo
desde a recepção até os momentos finais. Comidas e bebidas de qualidade deixaram
os convidados abastecidos e com os copos cheios. As apresentações envolveram os convidados de
forma muito eficiente e descontraída, cada momento cuidadosamente planejado e perfeitamente
executado. Não que a estrutura não seja relevante, mas o mais marcante, na minha percepção, foram
a interação entre os convidados, o clima de festa e a alegria. Durante o expediente de trabalho
estamos expostos a elevados níveis de stress, poder celebrar e dividir bons momentos com os colegas
foi algo revigorante.Agradeço a equipe da AGECEF/SP pelo empenho e cuidado. Até a próxima festa!!!

Cambraia,
Jamine Gonçalves nais e
Gerente de Ca .
Negócios da SR

Aproveitamos muito a festa. A organização foi ótima. A escolha
da casa foi muito acertada, pois fomos muito bem tratados. Não faltaram
petiscos e bebidas e estava tudo na temperatura adequada (cerveja gelada,
pratos quentes, ar condicionado). A música estava boa e as performances foram
muito divertidas. Trabalhamos cansados na sexta, mas nem “sofremos” muito,
pois estávamos bem felizes. Ficamos comentando sobre a festa e o pessoal ficava
perguntando do que estávamos falando, pois a gente tava bem animado

Já tinha muita vontade de conhecer a The History e esta foi uma
oportunidade imperdível. Toda a atenção que nos foi dada, desde a inscrição, foi
fantástica. Gostei muito mesmo. Acho que foi válido rever amigos, inclusive de outras SRs.
O clima estava ótimo. Vimos que tudo foi organizado com muito cuidado e fomos tratados
muito bem. Só tenho elogios a fazer. Espero que, em 2020, tenhamos mais bênçãos e paz,
que a AGECEf/SP continue nos ajudando e tenhamos novas confraternizações desse nível

Myrian
Keiko, Agência
Digital PF DIRED

lva
Luiz Gustavo da Side
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en
Brito, Ger
PJ da
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M
Agência

a Marques
Elisabete Aparecid
e geral da
dos Santos, gerent Municipal
ra
Agência Prefeitu á.
de Mau

Em 17 anos de CAIXA, nunca curti uma festa como esta. Parece ter sido feita para mim.
Colegas de várias SR’s num ambiente descontraído, agitado, lindo e cheio de calor humano. Amei
as músicas, as performances, conversar, rir, tirar fotos e dançar muito! Um presente por todo o
nosso trabalho. É gratificante e nos dá novo fôlego para o próximo ciclo! Em tempos de mudanças
e inseguranças, ter uma associação que nos representa nos conforta e acolhe! AGECEF/SP, você
me representa! Gratidão por esse momento especial. Que em 2020 as amizades estejam sempre
presentes”!

D

iversos associados da AGECEF/SP aderiram à
campanha DOE VIDAS, da FENAG e AGECEFs, de
doação de sangue e cadastro no banco de doação
de medula óssea, relançada durante a Semana do Gestor
CAIXA, celebrada de sete a 12 de outubro.
Solidária à causa, a Associação de Gestores
da CAIXA de São Paulo divulgou massivamente a

Sou doador
de sangue
porque o ciclo de vida
pode estar em nossas
mãos. Salvar uma vida é
magnífico, é imensurável, é
surreal. Encontrar um doador de
medula compatível é uma chance
muito pequena matematicamente.
Então, que nós aumentemos essa chance
de contribuir com esse verdadeiro milagre
Alan Henrique de Lucena
Fagnani, gerente de Canais da
SR Penha.

Sou
doadora de
sangue porque
como tal é que me
sinto enriquecida
e feliz
Rosângela Gabriele Cruz,
gerente de Relacionamento
Pessoa Física da agência
Morumbi.
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iniciativa nas redes sociais. O resultado foi positivo
e sensibilizou muitos colegas que se dirigiram
aos hemocentros da cidade, doaram sangue e
se cadastraram no banco nacional de doadores
voluntários de medula óssea.
Vejam os relatos de dois associados sobre a experiência
de doar sangue:

Doei
sangue
pela
primeira vez
há muitos anos.
Desde então, doei
algumas vezes,
quando alguém próximo
necessitou. Como quase
todo mundo, faço listas de
começo do ano, e miquei anos
seguidos no quesito: ação social.
Pensava em um trabalho social, mas
empacava. Muito mais por falta de
organização da agenda, tempo e dificuldade
com regularidade da ação, do que por falta
de desejo genuíno... Quando se vê, já
é dezembro. Em 2016, resolvi doar sangue, em um
dos dias das minhas férias. Aliviei a carga de não
cumprir minha missão social e pude sentir que estava
agradecendo ao Pai e ao Universo por mais um ano de
vida, trabalho e saúde. Se não podemos fazer TUDO,
façamos tudo o que pudermos!!! Experimente também
a sensação de doar o amor que corre nas tuas
veias! Todos os dias temos a chance e todos os
dias, alguém precisa vitalmente desta tua
disposição
TATIANA CRISTINA DE CARVALHO, Gerente
Geral, AG. Parque NOVO MUNDO

AGECEF/SP RECEBE VISITA DA FENAG

E

m seis de dezembro, a Diretoria da AGECEF/SP
recebeu a visita inédita dos diretores da FENAG, em
sua sede, em São Caetano do Sul/SP. O presidente, Ed
Marcos Saba, e a diretora de Marketing e Comunicação
Social, Fernanda Cristina dos Anjos, recepcionaram o
presidente da Federação, Mairton Neves, e os diretores
de Investimentos e Parcerias, Nilson Moura (também
secretário do Conselho Deliberativo da AGECEF/SP) e
de Comunicação, Eventos e Marketing, Marilde Perin
Zarpellon.
A AGECEF/SP foi a primeira a ser visitada pelas
lideranças da Federação devido aos seus resultados
positivos alcançados na Ação Líder do Futuro, segundo
Mairton, com 11 Superintendências, 14 turmas e 577
gestores participantes, inclusive o superintendente-chefe
da SURE D, Robert Kenedy Lara da Costa que elogiou a
iniciativa da FENAG e das AGECEFs.
Também vieram conferir de perto o avanço da
Associação na conclusão dos cadastros no SIAG+

(Sistema Integrado de Associações de Gestores da
FENAG, lançado oficialmente no 65º ENAGECEF)
com feedbacks bastantes positivos vindos dos próprios
associados que consideraram fácil e confiável.
“Sinto-me muito honrado por fazer parte desse
movimento gerencial e por estar à frente de uma
Associação com associados tão engajados e unidos por
uma causa comum. Isto é o que nos leva a avançar.
Ainda agradeço à Diretoria da FENAG por todo suporte
e à nossa secretária executiva Andresa Assumpção
e assistente, Elaine Nogueira que, diariamente, se
dedicam com seriedade
e comprometimento para
manter nossa Associação
sempre em dia com os
compromissos.
Por
fim,
agradeço
aos
nossos
associados pela confiança e
união”, agradeceu Ed.

EMPREGADOS CAIXA USUFRUEM
DOS BENEFÍCIOS DO
Parceria garante até 75% de desconto em mais de
20 mil academias e estúdios de todo o Brasil.

P

raticar atividade física ficou muito mais acessível.
Empregados da CAIXA podem usufruir dos benefícios
da Gympass. O Programa Fique Bem do Saúde
CAIXA mantem parceria com a empresa, um benefício
corporativo que democratiza o acesso a atividades físicas.
Com ele, poderão utilizar diversas academias e estúdios e
descobrir atividades novas e divertidas como musculação,
yoga, ciclismo e muitas outras.
O convênio funciona como um incentivo a mais para
sair do sedentarismo, proporcionando a oportunidade
de buscar uma vida mais ativa e saudável, uma maneira
eficiente de para a prevenção de doenças e melhoria da
qualidade de vida.
O Gympass oferece academias e estúdios que
englobam cerca de 700 modalidades esportivas como
musculação, pilates, natação, tênis, assessoria de corrida
e dança, entre outras. É uma empresa que atua em 14
países e, somente no Brasil, conta com a parceria de 20
mil academias e empresas ligadas a atividades esportivas
em 1.600 municípios.

Como contratar – O interessado em adquirir um pacote
deve acessar o site www.gympass.com/caixa e fazer um
rápido cadastro utilizando o CPF. Depois é só baixar o
aplicativo no App Store ou Google Play, escolher e ativar
um plano. Cada um te dá acesso a diferentes tipos de
academias, do mais básico ao premium. O beneficiário
tem a possibilidade de alterá-lo ou cancelá-lo a qualquer
momento, sem taxa adicional.
Como funciona - O acesso à academia ou estúdio
é feito por meio de check-in no aplicativo. Por uma única
mensalidade, você tem acesso a academias e estúdios
parceiros para praticar diversas atividades físicas em qualquer
empresa parceira, sete dias por semana, em qualquer lugar
do país, inclusive em viagem. São milhares de opções.
Os beneficiários podem usufruir desse benefício
corporativo de atividade física com desconto de até 75%.
Pelo acordo, são oferecidos oito planos que variam de R$
19,90 a R$ 459,90 em diversas modalidades de atividade
física e esportes em geral. O pagamento pode ser feito
por cartão de crédito.
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TRAZ À TONA O SIGNIFICADO DE SER

GESTOR CAIXA

M

ais um ENAGECEF em São Paulo: a AGECEF/SP
sediou a última edição do Encontro Nacional das
Associações de Gestores da CAIXA, promovido
pela FENAG no Novotel Jaraguá Convention.
SEJAM TODOS BEM-VINDOS. É MUITO
IMPORTANTE ESTARMOS UNIDOS
NESSE MOMENTO DE DESAFIOS
E TRANSFORMAÇÕES. A AÇÃO
LÍDER DO FUTURO É UM
EXEMPLO DESSA PROPOSTA DE
AJUDARMOS NOSSOS COLEGAS
A UNIR FORÇAS E SUPERARMOS
OS OBSTÁCULOS QUE NOS SÃO
IMPOSTOS
Afirmou o presidente da AGECEF anfitriã, Ed Marcos
Saba, em seu discurso na solenidade de abertura.

Expediente

O vice-presidente, Israel Braga Bastos, o
secretário do Conselho Deliberativo,
Nilson Moura, a diretora de
Marketing e Comunicação Social,
Fernanda Cristina dos Anjos, a
primeira suplente da Diretoria,
Daniella Duarte Dias Porto, e
o vice-presidente do Conselho
Deliberativo,
Amandio
Pereira
Morgado Filho, também estiveram no
evento.
Participaram da solenidade,
os presidentes da Diretoria e Conselho
Deliberativo da FENAG, Mairton
Neves e Deosinedes Mognato, da
FENAE, Jair Pedro Ferreira, da
ADVOCEF, Anna Vasconcellos,
da AUDICAIXA, Tatiana Saito,
da APCEF/SP, Kardec Bezerra, e a
representante dos empregados no
Conselho de Administração da CAIXA,
Rita Serrano.

O superintendente Regional de Osasco, Gustavo
Henrique
Nogueira
Sampaio,
representou
a
Superintendência da Área D - SURED e parabenizou a
FENAG e a AGECEF/SP pela ação educacional Líder do
Futuro da qual participou nas primeiras turmas.

POSSO AFIRMAR COM TODA
SEGURANÇA QUE A AÇÃO
EDUCACIONAL LÍDER DO
FUTURO FOI DOS MELHORES
WORKSHOPS QUE JÁ
PARTICIPEI. CONHEÇO
MUITOS COLEGAS QUE
TAMBÉM PARTICIPARAM E
GOSTARAM. FICAMOS HONRADOS
EM PODER CONTAR COM
GESTORES TÃO QUALIFICADOS E
COMPROMETIDOS COM NOSSA EMPRESA

O médico e gestor de saúde, Albucacis de Castro
Pereira, falou acerca da Resolução CGPAR 23 e das
mudanças no Saúde CAIXA previstas no estatuto da
Patrocinadora.
O professor do IE - Unicamp, Fernando Nogueira,
falou dos reflexos da devolução do IHCD da CAIXA à
sustentabilidade da Empresa.
A vice-presidente da Anapar, Claudia Ricaldoni,
explanou sobre a gestão de planos de previdência
complementar, a exemplo dos resultados da FUNCEF.
2º dia: compareceram também a diretora de Finanças
da AGECEF/SP, Cleuza Maria Rossi, e a primeira e a
segunda suplentes da Diretoria, Daniella Duarte Dias
Porto e Evellyn de Freitas Arantes
Neste dia, foram discutidas e votadas as propostas
alinhadas nos cinco encontros regionais realizados
no em agosto com relação ao Saúde CAIXA, CAIXA
100% Pública, FUNCEF e organização do movimento
gerencial.
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