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Posse da Diretoria – Gestão 2007/2009

A nova Diretoria da FENAG, eleita para o biênio
2007-2009, foi empossada no XXXIX ENAGECEF, que se
realizou em Natal, em 21/07/2007.
Na foto, a partir da esquerda: o superintendente
da CAIXA no RN, Elan Miranda; a presidente do CONDEL,
Maysa Helena Alves Mendes; o presidente da FENAG na
gestão encerrada, Paulo Roberto Carpenedo; o presidente que assumiu, Carlos Alberto Pinheiro de Oliveira
Leite; Elicio Lima, superintendente da CAIXA, Brasília
Norte; e Joaquim de Araújo Neto, presidente da
AGECEF/RN.

Editorial

No caminho certo
Colegas,
O BOLETIM DA
FENAG vem mostrar
que estamos no caminho certo, o que
nos enche de orgulho e satisfação.
Estamos, sim, desenvolvendo um
trabalho de cunho
"filantrópico" em
prol dos gestores da CAIXA, da própria
instituição e, por conseguinte, da nação brasileira.
Todos vêem que a CAIXA, uma empresa pública estratégica para o nosso
país, tem conseguido se superar. E só
consegue essa façanha porque mantém
em seus quadros gestores com capacidade técnica, sensibilidade política e um
grande espírito público.
Neste primeiro número, fazemos
uma retrospectiva de nossa gestão,
rememorando algumas das principais
ações de todo o período. Elas foram noticiadas, no devido tempo, em nosso
site. Agora, é a oportunidade para quem
não leu.
E aproveitamos para registrar, uma
vez mais, nosso compromisso com a categoria.
A criação deste BOLETIM vai ajudar em nossa caminhada. A FENAG está
cada vez mais forte e coesa. Juntos,
faremos uma CAIXA mais saudável e
necessária à nação brasileira.
Carlos Alberto Leite
Presidente da FENAG

Diálogo com a CAIXA

Diretoria da FENAG cumpre agenda
de visitas em Brasília

A nova Diretoria eleita da FENAG cumO encontro na AGECEF/DF, com Paulo
priu agenda de trabalho na Matriz, nos dias
Kojoroski (presidente) e Gilvânio Marcelino,
22 e 23 de agosto, quando foi recebida pela serviu para confirmar a parceria entre as
presidente da CAIXA, Maria Fernanda Raentidades e acertar a realização de parte
mos Coelho, e o vice-presidente de Gestão dos serviços da Secretaria da FENAG em
de Pessoas, Carlos Gomes (foto). Seguindo Brasília. O fortalecimento das categorias,
determinação do Conselho Deliberativo, os com a união em busca de objetivos comuns,
representantes dos gestores visitaram tamfoi tema também de reunião-almoço com
bém a AGECEF/DF, FENAE e FUNCEF, acerPedro Eugênio e Jair Ferreira, da FENAE.
tando detalhes para estreitar o relacionaOs dirigentes da FENAG reuniram-se
mento entre as entidades. Os dirigentes rei- também com os SUATs (Superintendentes
vindicaram a redução do seguro cobrado Nacionais de Gestão de Atendimento) e o
nos empréstimos concedidos pela FUNCEF. SUGAT (Superintendente Nacional de Rede).
Nos encontros, re"O encontro foi
presentaram a FENAG
descontraído e mosCarlos Alberto Leite
trou o comprometi(presidente), Paulo
mento daqueles proRoberto Pereira Alves
fissionais com a ta(vice-presidente) e
refa de engrandeciJosé Zani Carrascosa
mento da CAIXA",
(diretor de Política e
comentou o presiRepresentação Institudente da FENAG.
cional).
Os dirigentes
Na CAIXA, os di- Paulo Roberto Alves, Maria Fernanda, Carlos Alberto cumprimentaram a
Leite, Carlos Gomes e José Zani Carrascosa
rigentes da FENAG focolega Neide Alves,
ram recebidos "em clivice-presidente para
ma de cordialidade e profissionalismo". Para a Região Sul da FENAG, desejando sucesso
a entidade, o encontro estabelece um novo em seu novo desafio, ao assumir a Gerênmomento no relacionamento das institui- cia Nacional de Atendimento (GENAT) da
ções, de acordo com os objetivos traçados
CAIXA.
pela Diretoria. "Percebemos a vontade claRecebida pelo presidente Guilherme
ra da presidente Maria Fernanda de resol- Lacerda, da FUNCEF, a Diretoria da FENAG
ver os problemas da área de Pessoas na Emfoi convidada a participar da comemorapresa", disse Carlos Alberto Leite. "Sabe- ção dos 30 anos da instituição, a ser realimos, no entanto, que isso não depende exzada em 27/08/07, em Brasília.
clusivamente da Empresa, que é pública e
Os representantes dos gestores da CAIestá inserida em um macro contexto."
XA concluíram sua agenda em Brasília visiOs dirigentes da FENAG entregaram aos tando a SUMAI. Na oportunidade, o Supeexecutivos da CAIXA a Carta de Natal, dorintendente Nacional, Clauir Luiz Santos,
cumento que contém reivindicações dos relatou os avanços da CAIXA em relação ao
gestores, elaborado no 39º ENAGECEF.
Marketing.
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FENAG assina parceria com a RDC Turismo

Um contrato assinado com a RDC Férias, Hotéis e Turismo
A RDC Férias, fundada em 1992, possui 54 mil usuários e
acaba de criar o embrião da FENAGTUR, empresa que atuará no convênios com mais de 400 hotéis em todo o país. A empresa
segmento turístico, tendo como público alvo os gestores da oferece um programa cooperativista/mutualista, "em que muiCAIXA.
tos pagam e todos pagam menos".
Segundo os dirigentes Carlos Alberto Leite, Marcos Benedito
Entre os associados da RDC, há 5.071 famílias de empregaPereira e Antônio Bronze (na foto, com os diretores da RDC), que dos da CAIXA. Em 2007, até o mês de outubro, 2.153 famílias de
firmaram a parceria em São Paulo em
economiários haviam viajado.
6/12/2007, estão estabelecidas as condiO programa Servitur, da RDC, venções que faltavam para a profissionalização
ceu o Top de Turismo no Pará. Criado
definitiva da FENAG, que instala sua sede
para o funcionalismo público, o proem Brasília.
grama institui a cultura de férias en"Estamos vivendo um momento histre os que não têm o hábito de fretórico, um verdadeiro divisor de águas para
qüentar hotéis e, além disso, estimula
Diretores da FENAG e RDC,
a entidade", comentou o presidente Carlos
o empreendedorismo e o turismo inna assinatura do contrato
Leite.
terno do Estado.

Diálogo com a CAIXA

FENAG leva proposta à audiência no MPT

Representantes da CAIXA e da FENAG
compareceram à audiência no Ministério Público do Trabalho (MPT), em 23/10/2007, para
tratar das questões relativas aos mercados,
faixas nas filiais e Matriz e à CTVA.
Sentando-se à mesa pela primeira vez
para negociar com seus gestores, a CAIXA,
por orientação do procurador do MPT, comprometeu-se a levar uma proposta dentro de
20 dias. A FENAG apresentou a sua, "uma proposta simples e prudente, para construir a

No MPT: nova fase no relacionamento
entre CAIXA e FENAG

negociação e resolver as pendências dos mercados", conforme declarou o presidente Carlos
Alberto Leite.
A FUNCEF também foi citada para se pronunciar no prazo de 20 dias. Na audiência, o
procurador Adélio Justino Lucas esclareceu
aos representantes da CAIXA que não se trata de reivindicação salarial, mas de questão
de Direito. No caso dos mercados, envolve
isonomia; no caso da CTVA, o recebimento
contínuo por mais de dez anos de valor no
qual incide encargos sociais e IRPF caracteriza verba trabalhista.
Para a Diretoria da FENAG, a sensação
é de que ambas as partes saíram vitoriosas
da audiência, em que destacam a intermediação "brilhante" do procurador. Na opinião do diretor de Relações Trabalhistas,
Josias Oliveira, "o fato inaugura uma nova
fase no relacionamento entre os gestores
estratégicos da CAIXA e aqueles gestores
responsáveis por fazer essas decisões se concretizarem, através do compartilhamento da

visão construída por todos que fazem a
empresa".
A proposta da FENAG prevê extinção dos
mercados C e B e das faixas III e II nas filiais e
Matriz. A FENAG propõe também o pagamento
parcelado do passivo trabalhista retroativo a
julho de 2002 e o reconhecimento imediato da
CTVA como verba salarial. Consta ainda da proposta a constituição de uma comissão paritária
CAIXA/FENAG/FUNCEF, para recalcular o benefício saldado considerando a CTVA e o ajuste
da contribuição para o REG/REPLAN.
A CAIXA compareceu à audiência com
três representantes e três advogados. Pela
FENAG, estavam presentes, além do seu presidente, Carlos Alberto Leite, o vice-presidente, Paulo Alves (Paulão), o diretor de Relações Trabalhistas, Josias Oliveira, o diretor administrativo-financeiro, Marcos Benedito Pereira, o vice-presidente regional, Raimundo
Maciel, e o secretário, Rogério Vida.
Leia a íntegra da proposta no site da da
FENAG www.fenaf.org.br.

FENAG inaugura sua sede no Distrito Federal

A FENAG chegou ao Distrito Federal. Sua nova sede em Brasília foi inaugurada em
28/03/2008, com a presença de diretores, presidentes das AGECEF e executivos da RDC Turismo, empresa parceira no empreendimento.
"Tenho convicção de que estamos realizando o sonho de todos os gestores da CAIXA
alinhados com o movimento gerencial", afirmou o presidente da FENAG, Carlos Alberto Leite.
Ele anunciou o nascimento do "embrião" da FENAGTUR, empresa que atuará em parceria com
a RDC Turismo/Aldeia Brasil.
O presidente ressaltou que o escritório da FENAG possui toda a infra-estrutura para prestar apoio aos gestores da CAIXA, contribuindo para que avancem no papel institucional.
Para Carlos Leite, este momento é divisor de águas. "A FENAG precisa ser cada vez mais
profissional e continuar defendendo a CAIXA e os seus colaboradores, para que realmente esta Nova sede: evento com gestores da FENAG
e executivos da parceira RDC Turismo
empresa pública possa otimizar o ambiente de trabalho e consiga ser agradável em todas as
suas facetas."
O endereço da nova sede é: SRTV/Sul Edifício Palácio do Rádio I - Bloco I - 3º Andar - Sala 306 - Brasília/DF - CEP: 70340-901. Telefones:
(61) 3223.0240 / 3223.0241 e 3223.0243. E-mails: fenag@fenag.org.br e sonia.silva@fenag.org.br. Contatos devem ser feitos com a secretária Sônia Silva.
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Campanha Doação de Vida é lançada em todo o país
Foi lançada nesta segunda-feira, 17/11/2008, a Campanha Doação de Vida, criada pela
FENAG para estimular a doação de sangue e o cadastramento de doadores de medula. A ação
mobiliza gestores, empregados e clientes da CAIXA em todo o país durante a semana inteira,
com encerramento previsto para o domingo, 23 de novembro.
"Dia importante, dia de atitudes nobres", destacou o presidente da FENAG, Carlos Alberto
Leite, em mensagem aos presidentes de AGECEF. Ele acredita no sucesso da campanha, pois
confia "no despreendimento e espírito público do pessoal da CAIXA, que tocarão, sem dúvida, a
sensibilidade de muitas pessoas deste Brasil".
Carlos Alberto Leite: dia de atitudes nobres

Encerrada a Campanha Doação de Vida; ficaram as sementes
Terminada a Campanha Doação de
Vida, realizada pela FENAG no período
de 17 a 21 de novembro, em todo o
país, as AGECEF ainda contabilizam os
números, enquanto os organizadores já
comemoram o sucesso do trabalho. O
presidente da FENAG, Carlos Alberto
Leite, e o coordenador da campanha,
Flávio Müller, emitiram nota de avaliação e agradecimento à categoria.
O diretor de Marketing da FENAG,
Antônio Bronze, destacou o trabalho desenvolvido pelos gestores como "um
marco na conscientização de todos os
colegas para a necessidade permanente
de doação".
Também elogiou a ação o diretor
de Relações do Trabalho da FENAG,
Josias de Oliveira. "Parabenizo a todos
que tiveram iniciativas que se somaram
a outras e numa sinergia exponencial
distribuiu benefícios icomensuráveis."
NAS AGECEF
Seguem alguns dados que mostram um
pouco do trabalho que engajou gestores e
demais empregados da CAIXA no país inteiro.
A AGECEF/PR movimentou 220 colaboradores, obtendo 60 litros de sangue e cadastros de 125 doadores de medula óssea. Os
números se referem aos dias 30 de maio e 12
de novembro, quando os gestores paranaenses
já buscavam doadores.
Ainda sem os números computados, a
AGECEF/RJ constatou uma "ótima

receptividade" ao projeto, divulgado inclusive
em reuniões dos empregados.
A AGECEF/GO centralizou a ação de doação de sangue no dia 21/11, quando foi instalada uma unidade móvel do Hemocentro ao lado
do Edifício Sede da SR Sul. Foram coletadas 58
bolsas de sangue e efetuados 110 cadastros de
doadores de medula óssea. Não foi possível obter os dados do interior do Estado. "De qualquer maneira, a semente foi lançada e já divulgamos que repetiremos a ação a cada seis meses
aqui em Goiânia", afirmou a Diretoria da
AGECEF/GO.

No Dia do Doador de Sangue, em
25 de novembro, a AGECEF/CE recebeu
o Selo de Empresa Cidadã. A homenagem foi prestada pelo Hemocentro de
Fortaleza, em solenidade que contou
com a presença do secretário de Saúde
e do presidente da AGECEF, Assis Lima.
O Selo foi entregue também à CAIXA,
representada no ato pelos gerentes da
GIPES/FO Lucia de Fátima do Carmo e
César Nóbrega Teixeira.
A Campanha foi um sucesso também
na Paraíba. Os números parciais indicavam mais de 400 doadores de medula cadastrados. A AGECEF/PR editou uma apresentação em Power Point documentando
com fotos o trabalho do pessoal.
No Rio Grande do Norte a parceria
aconteceu com o Hemocentro e com
muitos clientes da CAIXA, possibilitando inúmeras doações, tanto de sangue
quanto de inscrição no banco de doadores de medula óssea.
Adenir Marcarini, da Agência Blumenau/
SC, nota que a campanha caiu como uma luva
em sua cidade, devido à grande quantidade
de pessoas que necessitam de socorro médico
e de sangue. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, no início das chuvas intensas, Adenir informava em mensagem à
secretária da FENAG: "Estou com dificuldade
de comunicacão, pois fui surpreendido na madrugada deste domingo por uma forte enchente que me mantém ilhado em meu apartamento."

Unidades da CAIXA comemoram o
Dia do Gestor em todo o país
O Dia Nacional do Gestor CAIXA foi comemorado, na sexta-feira, 26 de setembro, nas
unidades da Empresa em todo o país. Aproveitando a data, que é festejada pela primeira
vez, os gestores exibiram seu orgulho de serem representantes da CAIXA.
"Somos nós que, com uma gestão competente, garantimos que a Empresa cumpra
seu papel como principal agente executor das políticas sociais do governo", disse o
presidente da FENAG, Carlos Alberto Leite.
O presidente ressaltou que a data é propícia também para evidenciar a necessidade
de melhoria das condições de trabalho e financeiras, "inclusive de vida após a aposentadoria de cada um dos gestores".

Equipe da Agência Novo Hamburgo/RS
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Diálogo com a CAIXA

FENAG quer ajudar na elaboração do novo PCC da CAIXA

A Diretoria da FENAG reuniu-se, em
19/2/2009, com o novo vice-presidente
de Gestão de Pessoas da CAIXA, Édilo
Ricardo Valadares. No encontro, em Brasília, os diretores desejaram sucesso ao executivo e se puseram à disposição para ajudar na elaboração do novo Plano de Cargos Comissionados (PCC).
Essa colaboração, de acordo com os diretores da entidade, está respaldada na condição de "legítimos representantes dos quase 10 mil associados em todo o Brasil, que
detêm o conhecimento e a experiência da
gestão na CAIXA", e fundamentada em estudos científicos de consultoria contratada.
Carlos Leite afirmou ao vice-presidente
que a FENAG, com 17 anos de existência, tem
contribuído para o crescimento da CAIXA,
através de sugestões para otimização de processos e de ações para qualificar a vida dos
gestores e colaboradores. Integrada por formadores de opinião responsáveis, a entidade
"trilha o caminho do bom senso, característica de nossa gestão", disse Carlos Leite.
Segundo o presidente, o VP demonstrou
muito conhecimento da realidade da empresa, inclusive das unidades de ponta. "Ele
mostrou boa vontade para ouvir a FENAG e
valorizar os gestores. Acho que está com vontade de realizar atitudes positivas", afirmou.
Leia a seguir a correspondência entregue ao VP Édilo Ricardo Valadares.

"CE/FENAG/005/2009
Brasília, 19 de fevereiro de 2009.
Ilmo. Sr.
Dr. Édilo Ricardo Valadares
MD vice-presidente de Gestão de
Pessoas da Caixa Econômica Federal - Brasília/DF
Prezado Senhor,
1. A FENAG - Federação Nacional
das Associações de Gestores da
CAIXA ao longo dos seus dezessete
anos de existência tem contribuído de forma efetiva para o cresci- Édilo Valadares (sem paletó), com os dirigentes da
mento da nossa empresa, através FENAG Josias Galeno de Oliveira (diretor de Relações do
de inúmeras sugestões para Trabalho), Paulo Roberto Pereira Alves (viceotimização dos seus processos de presidente), Marcos Benedito Pereira (diretor
trabalho, bem como com ações que administrativo) e Carlos Alberto Leite (presidente).
buscam a qualificação e melhoria
da qualidade de vida dos seus gestores e deção da nossa empresa para contribuir na conmais colaboradores.
secução do referido Plano.
2. Neste contexto viemos parabenizá-lo e mani4. Ressaltamos que tal contribuição está resfestar nossa satisfação com a sua nomeação
paldada na nossa condição de legítimos reprecomo vice-presidente de Gestão de Pessoas da
sentantes dos quase 10.000 gestores associaCAIXA, ato que se reveste de inequívoco recodos em todo o Brasil, que detêm o conhecimennhecimento à capacidade e comprometimento
to e a experiência da realidade da gestão na
do seu valoroso quadro funcional, na certeza de
CAIXA nos mais diversos rincões deste nosso
que V. S.ª, como um de nossos associados, comimenso Brasil e fundamentada em estudos cipartilha dos elevados propósitos da nossa Fedeentíficos que serão realizados por empresa de
ração.
consultoria contratada e validados por Grupo
3. Com este propósito aproveitamos este mode Trabalho criado pela FENAG para esse fim.
mento em que se iniciam as discussões para
Saudações federativas, CARLOS ALBERTO PIelaboração do tão esperado Novo Plano de CarNHEIRO DE OLIVEIRA LEITE - PRESIDENTE DA
gos Comissionados da CAIXA para, mais uma
FENAG"
vez, nos colocarmos à disposição da alta direFENAG - 20/02/2009

Presidente do Congresso Nacional recebe delegação da FENAG

Cumprindo os macro-objetivos da atual
Diretoria, os dirigentes da FENAG foram recebidos em Brasília pelo presidente do Congresso Nacional, senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN).
Na visita, ocorrida durante a realização
do XLI ENAGECEF, em 28/3/2008, o presidente da FENAG, Carlos Alberto Leite, expôs
o compromisso da entidade de representar e
defender a CAIXA e seus executivos, ressaltando que "só existe empresa forte se os seus
colaboradores, estiverem fortificados".
Além do presidente, representaram a
FENAG na visita o vice-presidente, Paulo
Roberto Pereira Alves (Paulão); o diretor ad-

ministrativo e financeiro, Marcos Benedito de
Oliveira Pereira; o membro do Conselho Fiscal
José Alves Feitosa Filho; e o presidente e o
diretor administrativo da AGECEF/RN, Joaquim Araujo Neto e Wagner Furtado.
Eles relataram ao senador que as atribuições dos gestores têm aumentado geometricamente, enquanto o apoio cresce
aritimeticamente, sendo necessário contratar mais empregados.
"Só dessa maneira a CAIXA prosseguirá
sua missão de melhorar a qualidade de vida
dos munícipes, mesmo aqueles mais humildes, e que vivem nos mais longínquos municípios brasileiros."

Garibaldi Alves: à disposição para que a FENAG
"prossiga cumprindo o seu valioso papel"

Garibaldi Alves expressou sua satisfação
em ter recebido "a Federação que tanto faz por
esse valioso ativo brasileiro que é a CAIXA". O
senador se pôs à disposição para que a FENAG
"prossiga cumprindo o seu valioso papel".

Endereço:
SRTV/Sul Edifício Palácio do Rádio I - Bloco I Sala 306 - Brasília/DF - CEP: 70340-901- Tel.: (61) 3223.0240 / 3223.0241 / 32230243
fenag@fenag.org.br - sonia.silva@fenag.org.br - www.fenag.org.br
Conselho Editorial:
Presidente: Carlos Alberto Pinheiro de Oliveira Leite | Diretor de Eventos e Marketing: Antônio Aparecido Bronze
Diretor de Relações Institucionais: José Zani Carrascosa | Diretor Administrativo e Financeiro: Marcos Benedito de Oliveira Pereira
Jornalista responsável: Mário Goulart Duarte (Reg. Prof. 4662) | Projeto Gráfico: Eduardo Furasté | Diagramação: José Roberto V. Elmo
Impressão: Gráfica Almeida | Tiragem: 8.000 exemplares | Periodicidade: Trimestral

