
FENAG SOLICITA À CAIXA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA  
CERTIFICAÇÃO ANBIMA 

Os representantes da FENAG   
foram recebidos em reunião, no dia 05 
de dezembro, pelo Vice   Presidente 
de Pessoas em Exercício da CAIXA, 
José Umberto.  Também estiveram na 
reunião o Gerente Nacional em Exer-
cício da GENER, José Isaac e Aurice-
lia Karan (SN SUDEC). 

Os Diretores Marconi Apolo 
(Relações Institucionais), Marilde    
Zarpelon (Comunicação), Pedro Sér-
gio Pepô (Relações Trabalhistas) e 
Mairton Neves (Presidente) apresenta-
ram demandas da classe de gestores 
da CAIXA. 

CERTIFICAÇÃO ANBIMA: os 
representantes da FENAG externa-
ram preocupação com o prazo que 
os gestores tem para a realização 
da prova de certificação da ANBIMA, 
de acordo com o calendário apre-
sentado pela CAIXA. Segundo Pe-
pô, as peculiaridades do ano de 
2017, com imensos desafios coloca-
dos aos gestores da CAIXA, aliado à 

escassez de datas disponíveis para 
a realização da prova da ANBIMA, 
em algumas regiões, tem criado sé-
rias dificuldades aos gestores, que 
correm o risco, inclusive, de terem a 
dispensa automática de suas fun-
ções, conforme normativo vigente da 
CAIXA. O VP em Exercício José         
Umberto, junto com Áuricélia, SN da 
área, se comprometeram em avaliar 
o pedido de prorrogação de pelo 
menos por mais 60 dias. 

SAÚDE CAIXA: outro tema     
tratado na reunião foi a questão do 
SAÚDE CAIXA. A FENAG falou  
sobre o GT SAÚDE CAIXA da Fede-
ração, que tem discutido e estudado 

a situação do nosso Plano de Saú-
de.  Ficou acordado a realização de       
reunião com o SN Salomão, para 
apresentação do quadro atual e os 
argumentos da empresa para a 
apresentação de proposta de altera-
ção das regras de custeio do Plano. 

APRESENTAÇÃO DO NOVO 
PRESIDENTE DA FENAG: a reuni-
ão também serviu para a apresenta-
ção do novo Presidente da FENAG, 
Mairton Neves, que ocupa o cargo 
com o advento da morte de Almir 
Sousa, ocorrida recentemente. 

Mairton Neves falou do grande 
desafio, de substituir o colega Almir, 
que teve uma história de atuação 
em defesa dos Gestores da CAIXA 
há vários anos. Mas também falou 
de sua disposição e compromisso 
de atuar de forma a garantir a      
evolução da FENAG, que vem    
crescendo ao longo dos anos,     
graças a atuação de forma          
responsável e independente. 
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 A FENAG participou da reunião 
da Mesa Permanente de Negociação 
CAIXA/CONTEC, no último dia 05 de 
dezembro, em Brasília. 
 O convite foi feito pela CONTEC, 
que deu espaço à FENAG e outras 
entidades representativas para     
apresentarem suas pautas. 
 A FENAG apresentou a pauta que 
foi aprovada durante o 60.º         
ENAGECEF, que ocorreu em março 
de 2017, na cidade de São Paulo. 
 A pauta contempla as seguintes 
propostas: 

• Maior participação dos represen-
tantes dos empregados e gestores 
nas definições das regras dos    
ciclos da GDP; 

• Verticalização: definição de uma 
política de transparência por parte 
da CAIXA e escalonamento do   
prazo de formação das carteiras; 

• Transferência de todas as ativida-
des não negociais para as          
centralizadoras; 

• Delegação de atividades de menor 
complexidade a empregados não 
comissionados; 

• SIPON automático, com desliga-
mento das estações nos horários 
de intervalos e fim de jornada e 
obrigatoriedade de autorização   
prévia da chefia nas prorrogações 
da jornada; 

• Manutenção dos pontos de        
graduação e pós graduação        
realizados a qualquer tempo pelo 
empregado, na análise curricular 
de PSI. 

• Adequação de LAP, com           
contratação para reposição de    
vagas, pós PDVE; 

• Inclusão do Check Up no Programa 
de Qualidade de Vida do            
empregado, como medida           
preventiva; 

• Assunção, pela CAIXA, do total das 
condenações referentes ao        
contencioso trabalhista, onde     
esteja incluída a FUNCEF como ré. 

 

      As propostas que compõem a 
pauta dos Gestores, apresentada 
pela FENAG, foi entregue aos      
representantes da CAIXA presentes 
à reunião. 
 
      Para o Diretor de Relações      
Institucionais, Marconi Apolo, que 
participou da reunião, juntamente 
com   Marilde Zarpelon, Pedro Sérgio 
Pepô e Mairton Neves, “a             
participação da FENAG na reunião 
da Mesa Permanente da CONTEC 
não apenas como mero expectador, 
mas com participação efetiva e voz,     
representa um marco para o          
Movimento dos Gestores da CAIXA. 
Uma verdadeira quebra de           
paradigma”, completou o Diretor. 

 

EM MESA DA CONTEC, FENAG APRESENTA PAUTA DOS GESTORES 
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