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Diretoria da AGECEF 
RIO participa do
58º ENAGECEF em
São Paulo

Na coluna Hobby do 
Gestor, confira a entrevista 
com Kreuver Bittencourt, 
Gerente de Atendimento

Funcef terá eleições 
para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal nos 
dias 16 a 18 de maio
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“ ”Heitor Menegale, advogado, aposentado da Caixa, 
candidato ao Conselho Fiscal pela Chapa 2 - Gestão e Participação. 
Resgatar e Profissionalizar a FUNCEF.

Ex-Presidente da AGECEF 
RIO, Heitor Menegale, é 
candidato pela Chapa 2
nas eleições da FUNCEF 2016

É importante que a FUNCEF tenha membros especializados em 
gestão voltada para resultados, apoiada em critérios técnicos 
que garantam a tranquilidade de seus participantes. 

Vamos defender o patrimônio da FUNCEF, exigindo que seus recursos se-
jam direcionados a investimentos seguros e rentáveis. 

A solidez e a perpetuação da FUNCEF dependem de uma ad-
ministração comprometida.



Facebook.com/agecefrj

A Diretoria da AGECEF RIO, represen-
tada pelo seu Presidente Victor Câmara, pelo 
Diretor Financeiro, Franklin Trindade e pelo 
membro do Conselho Fiscal, Heitor Menega-
le, esteve presente na 58º edição do Encon-
tro Nacional das Associações dos Gestores 
da Caixa (ENAGECEF), que aconteceu nos 
dias 11 e 12 de março, no hotel Pergamon, 
em São Paulo.

No encontro, promovido pela Fe-
nag, os mais de 120 gestores de todo o país 
puderam discutir temas importantes para a 
demanda dos Gestores da Caixa, entre elas: 
as eleições para o Conselho Deliberativo e 
Fiscal da Funcef, rumos da Fenag para 2016, 
sustentabilidade financeira da Fenag e das 
AGECEF’s, defesa da Caixa 100% pública, 
bem como apresentaram e deliberaram pro-

postas que buscam fortalecer a Caixa e ação 
dos Gestores.

Além disso, foram apresentadas inú-
meras propostas relacionadas aos interes-
ses e anseios do quadro gerencial da Caixa 
Econômica Federal. Após as aprovações, as 
deliberações agora serão elaboradas em for-
ma de minutas e entregue as áreas e auto-
ridades competentes, cabendo aos Gestores 
das AGECEF’s o acompanhamento, controle e 
cobrança das ações definidas.

“A cada dia que passa a AGECEF RIO 
amplia cada vez mais a sua participação e 
atuação nos eventos que visam aumentar a 
defesa e direitos dos Gestores da Caixa, bem 
como desenvolver ações que levam ao cres-
cimento e desenvolvimento da empresa. A 
FENAG e as AGECEF´s continuam firmes no 
caminhar que busca a valorização de seus 
associados”, disse Victor Câmara.

58º ENAGECEF busca fortalecimento  dos Gestores

Coaching: ferramenta indispensável 
para o desenvolvimento de 
liderança e alcance de metas

mestres, ou seja, gestores que adotem o 
pensamento sistêmico e o raciocínio es-
tratégico sobre si mesmo, sua equipe e 
o ambiente onde estão inseridos. O pro-
cesso de Coaching tem ainda o intuito de 
desenvolver a capacidade do gestor para 
fazer análise comportamental da equipe, 
mapear o DNA de comportamento do 
grupo e tratar de forma singular as pes-
soas, mas com objetivo comum e perfor-
mance sustentável.  
Os aprendizados obtidos através do tra-
balho de Coaching são usados apenas no 
âmbito profissional ou também atingem 
a esfera pessoal? 

Nossa metodologia de Coaching 
compreende cada indivíduo como um ser 
único e indivisível. Apesar de desempe-
nharmos papéis diferentes em várias áreas 
e momentos de nossa vida, um problema de 

ordem pessoal pode refletir no âmbito pro-
fissional. Por isso, desenvolvemos a pessoa 
como um todo. 
Como essa parceria com a AGECEF RIO 
funciona e de que forma ela pode auxiliar 
o trabalho dos Gestores da Caixa e asso-
ciados? 

O programa Sustentabilidade na Li-
derança, desenvolvido com a AGECEF RIO 
abrange vários aspectos importantes para 
os Gestores da Caixa. Um programa revo-
lucionário e inovador que abre portas para 
os associados experimentarem o que há de 
mais moderno no Coaching. O projeto terá 
dois módulos de Liderança Sustentável e 
Oratória, bem como, conteúdos com temas 
sobre: visão sistêmica, gestão de carreira, 
planejamento estratégico pessoal, comuni-
cação assertiva, dentre outros assuntos fun-
damentais ao desenvolvimento da liderança. 

Cerca de 120 Gestores estiveram reunidos em São Paulo discutindo importantes temas

Muito falado no meio corporativo, o processo conhecido como Coaching vem 
atraído a atenção de grande parte dos gestores mundo afora. Composto por um con-
junto de conhecimentos, ferramentas e técnicas que caracterizam uma metodologia 
específica de trabalho individual, o processo de Coaching busca, entre outros objeti-
vos, desenvolver a capacidade do gestor liderar e alcançar resultados para organiza-
ção na qual trabalha.

Tendo o entendimento da importância do desenvolvimento da liderança entre 
os Gestores da Caixa Econômica Federal, a AGECEF RIO realizou uma parceria com uma 
empresa especializada em desenvolvimento de pessoas e organizações que está colo-
cando em prática um programa revolucionário e exclusivo aos associados, chamado de 
“Sustentabilidade na Liderança”. Para entender um pouco mais sobre o processo, o pe-
riódico AGECEF RIO INFORMA conversou com o coach Fabrício Rocha, que é Presidente 
da empresa “ID SINGULAR” e responsável pelo incremento do projeto. Confira:

O que faz um profissional de Coaching e 
como é desenvolvido seu trabalho?

O principal papel do profissional de 
Coaching é apoiar o seu cliente a conquistar 
objetivos definidos. O trabalho é orientado 
para resultados e mudanças na cadeia de 
pensamento do cliente.  O coach atua inicial-
mente por meio de um diagnóstico compor-
tamental do seu coachee (cliente). Com este 
levantamento e com a definição dos objeti-
vos, o coach apoia seu cliente na criação de 
estratégias para o alcance das metas. 
De que forma o Coaching pode auxiliar o 
trabalho dos Gestores?

O Coaching tem a função de forta-
lecer, instrumentalizar e projetar o Gestor 
para que ele atue e se desenvolva a partir do 
que tem de melhor, sendo capaz de gerir sua 
equipe e os levando a fazer o que precisa ser 
feito para obter resultados positivos.
Como um profissional de Coaching atua 
no desenvolvimento de talentos e poten-
ciais dos Gestores?

O coach promove o autoconhe-
cimento, a autogestão e a autocrítica. 
Nosso foco é desenvolver mentes de 
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Como funciona a estrutura dos Conselhos da Funcef

Palavra do Presidente
Victor Câmara,

Presidente da AGECEF RIO

Como já é sabido, nos dias 16 a 18 
de maio deste ano, ocorrerão as eleições da 
Funcef, onde os participantes ativos e assis-
tidos terão a oportunidade de eleger um (1) 
membro ao Conselho Deliberativo e um (1) ao 
Conselho Fiscal da Fundação, bem como seus 
respectivos suplentes. 

Contudo, em face a atual conjuntura 
do fundo de pensão, que anunciou um equa-
cionamento do déficit acumulado até o exer-
cício de 2014 nos planos REG/Replan saldado 
e REG/Replan não saldado, esse pleito acabou 
se tornando extremamente importante, pois 
o resultado das ditas “urnas” poderá ou não 
garantir o sucesso na administração da Fun-
dação, e consequente, nosso futuro tranquilo 
ou tortuoso.

Mas, para escolher os candidatos da 
chapa que melhor se enquadrará nesse atual 
contexto da Fundação, é necessário primor-
dialmente compreender o funcionamento e o 
papel da estrutura que forma a Funcef.  

Como funciona a base estrutural deste 
nosso fundo de pensão?

Pois bem! A Funcef é estruturada por 
um Conselho Deliberativo, um Conselho Fis-
cal, uma Diretoria Executiva e quatro Comitês 
de assessoramento técnico. Cada qual tem sua 
importância para o andamento da Fundação. 
Mas, como esse pleito elegerá os membros 
dos Conselhos, vamos focar na explicação 
central desses órgãos. 

O Conselho Deliberativo é a unidade 
máxima da estrutura organizacional da Fun-
dação. Composto por seis (6) membros efe-
tivos e seis (6) suplentes - três (3) efetivos e 
três (3) suplentes são indicados pelos partici-
pantes, enquanto os outros seis (6), suplentes 
e efetivos, são indicados pela patrocinadora 
- compete a eles, dentre outras coisas, apro-
var a política geral da administração e seus 
planos de benefícios; alteração do estatuto e 
regulamentos; planos de custeio anual; plane-
jamento estratégico, orçamentos, balancetes 

prestação de contas, entre outros. Cabe ao 
Conselho Deliberativo decidir as diretrizes a 
serem executadas pela Diretoria.

Já o Conselho Fiscal tem o papel de 
controle interno da Fundação. Tendo compo-
sição de quatro (4) membros efetivos e quatro 
4 suplentes – sendo 2 indicados pela patroci-
nadora e 2 eleitos pelos participantes – cabe a 
ele emitir juízo de ajuste formal das ações da 
gestão administrativa, econômica e financeira, 
verificando o cumprimento das normas apli-
cadas a entidade. 

Ou seja, os órgãos têm fundamental 
importância para o funcionamento da Funcef 
e exigem de seus representantes um preparo 
adequado para assumir suas funções. Expli-
cado isto, cabe agora a você Gestor, partici-
pante da Funcef, buscar informações sobre as 
propostas das chapas, bem como observar se 
seus candidatos têm a capacidade de coman-
dar e administrar corretamente nosso fundo 
de pensão. 

A AGECEF RIO já deixou clara a sua posição 
a favor da Chapa 2 – GESTÃO E PARTICI-
PAÇÃO, que concorre no processo eleito-
ral da Funcef, visando o preenchimento 
de uma vaga para o Conselho Deliberati-
vo e uma para Conselho Fiscal da Funda-
ção, bem como os respectivos suplentes 
aos cargos. 

O apoio à Chapa 2 vem ao encon-
tro às suas propostas que apontam para o compro-

misso com a ética, respeito à legislação e diretrizes 
estatutárias, atuação com transparência 
e responsabilidade, firme propósito de 
conduzir a Funcef em direção à sustenta-
bilidade, além de permitir aos participan-
tes o resgate da confiança depositada na 
Fundação. 

A Chapa 2 – GESTÃO E PARTI-
CIPAÇÃO conta com a participação do 

ex-presidente da AGECEF RIO Heitor Menegale, no 

cargo de titular no conselho Fiscal, além dos mem-
bros  Lúcio Flávio Mourão Santos (titular) e Rogério 
Antônio Vida Gomes (suplente), para o Conselho 
Deliberativo e José Alves Feitosa Filho (suplente) 
para o Conselho Fiscal da Funcef. 

A AGECEF RIO confia nos membros da 
Chapa 2, pois acredita que eles possuem conheci-
mentos necessários para contrapor pautas desfavo-
ráveis aos participantes, além de postura firme para 
lutar pelo melhor para o plano e seus integrantes. 

Representando a AGECEF RIO, o Pre-
sidente da Associação Victor Câmara e o Vi-
ce-Presidente Regional Sul Fluminense Gerson 
Tavernari participaram de uma reunião com o 
Deputado Federal Luiz Sérgio (PT/RJ), no dia 
22 de fevereiro, no gabinete do parlamentar, 
no Rio de Janeiro.

Na oportunidade, os Diretores da AGE-
CEF RIO apresentaram as bandeiras e desdo-
bramentos da Associação, bem como as pro-
postas da FENAG. Em resposta, o Deputado 
informou que buscará um encaminhamento 
das proposições.  

Por que a AGECEF RIO apoia a Chapa 2 nas eleições da Funcef?

Victor Câmara e 
Gerson Tavernari 
se reúnem com 
Deputado Federal 
Luiz Sérgio
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Você considera o parapente 
como um esporte radical? Por 
que?

É um esporte legal, divertido e 
muito técnico, desafiador. Mais seguro 
que andar de moto no trânsito do Rio 
de Janeiro. 

O que sua família acha sobre seu 
hobby?

Minhas filhas Sophia e Júlia, de 
10 e 8 anos, adoram. Minha esposa 
Marcela já está até voando também. 
Minha mãe, por sua vez, diz que tem 
medo de gostar e viciar nos voos, mas 
entre o restante da família tem quem 
acha divertido e outros perigoso. 

Quais são os essenciais requisi-
tos para um bom e seguro voo 
de parapente?

Treino, tranquilidade e conhe-
cimento para a correta avaliação 
das condições meteorológicas, e 
ações e comandos a serem exe-
cutadas antes e durante o voo.

O que mais você gos-
ta nesse mundo de 
voos de parapente?

Além do voo 
conhecemos muitas 
pessoas, mas todas com 

o mesmo objetivo e esse fato gera 
uma vibe legal entre todos. Tem tam-
bém o contato íntimo com a nature-
za, pois além de habitá-la, passamos 
também a avaliá-la. Depois que você 
voa nunca mais volta a olhar para o 
céu como antes. 

Cite uma curiosidade sobre al-
gum voo que você já realizou.

No primeiro voo solo da Mar-
cela voamos sozinhos por quase 
uma hora no lift (voo sustentado 
pelo vento subindo pelo relevo) da 
rampa sul de Sampaio Correia, em 
Saquarema, e isso foi uma grande 
aventura que compartilhamos. 

Registre aqui sua mensa-
gem aos associados da 
AGECEF RIO.

Experimente voar, visite 
uma rampa, um sítio de voo, 
faça um voo duplo, converse 
com pilotos, escute as histó-
rias e estórias e divirta-se. 
Quem tiver interesse sobre 
voar de parapente acon-
selho procurar um ins-
trutor tranquilo e buscar 
referências. Podem me 
procurar também, estou 
à disposição. 

Nesta edição da coluna 
Hobby do Gestor vamos radicalizar 
com o Gerente de Atendimento da 
Caixa Econômica Federal Kreuver 
Bittencourt, que gosta de aproveitar 
a vida do alto dos céus do Brasil. Isso 
mesmo! Kreuver é adepto dos voos de 
parapente há três anos e, como desde 
criança tinha o sonho de voar, decidiu 
investir no esporte que também 
conquistou sua esposa e filhas. 

Kreuver Bittencourt - Gerente de atendimento
Ag. Realengo - Rio de Janeiro / RJ

Meu voto, nosso direito: 
AGECEF RIO presente

Eleições na Funcef 
ocorrerão entre 16 e 18 
de maio

Contemplando a vida
nas alturas

Representando a AGECEF RIO, o 
Presidente Victor Câmara e o Conselheiro 
Fiscal, Heitor Menegale, compareceram à 
cerimônia de apresentação da campa-
nha ‘Meu Voto, Nosso Direito’, que tem 
por objetivo incentivar os participantes e 
assistidos da Funcef a votar nas eleições 
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Fundação.

Na apresentação, que aconteceu 
no auditório da Caixa Econômica Fede-
ral (CEF), Centro do Rio de Janeiro, fo-
ram reproduzidos vídeos explicando os 
detalhes da campanha, além da exposi-
ção da importância do voto. De acordo 
com o calendário do processo eleitoral 
da Funcef, a divulgação dos eleitos será 
realizada em 18 de maio e a posse está 
prevista para ocorrer em 2 de junho.  

Nos dias 16 e 18 de maio aconte-
cerão as eleições para o Conselho Deli-
berativo e Fiscal da Funcef. Sete chapas 
estão inscritas para concorrer ao pleito, 
são elas: Chapa 1 - Auditores de Olho na 
Funcef; Chapa 2 - Gestão e Participação; 
Chapa 3 - Reage Funcef; Chapa 4 - Inde-
pendência e Conhecimento na Funcef; 
Chapa 5 - Funcef pra Gente; Chapa 6 - 
SOS Funcef - Quem mexeu no meu di-
nheiro? e Chapa 7 - Controle e Resultado.

Serão preenchidas duas vagas para 
o Conselho Deliberativo e duas para o 
Conselho Fiscal, sendo uma para suplen-
te e uma para titular em cada Conselho. 
Os eleitos serão conhecidos logo após o 
término do período de votação e a posse 
está prevista para o dia 2 de junho. 

Mais informações podem ser 
obtidas em:
www.funcef.com.br/eleicoes2016.
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