
 
 

Brasília – DF, 13 de junho de 2017. 

 

Caro(a)s Presidentes de AGECEF 

 

 Em que pese o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho, em 2016, com 

validade por 2 anos, neste ano de 2017, o CONECEF vai promover o debate de temas 

importantes para a categoria dos economiários, para a elaboração de uma pauta 

específica, que será levada à Mesa Permanente de Negociação, através da Comissão 

Executiva dos Empregados da CAIXA – CEE CAIXA. 

 Os temas que serão debatidos no 33.º ENAGECEF, que ocorrerá no período 

de 30 de Junho a 02 de Julho de 2017 serão os seguintes: 

1. Defesa da caixa 100% Pública 

2. Previdência 

3. Condições de trabalho 

4.Saúde caixa 

5. FUNCEF 

6. Aposentados 

7. Terceirização 

8. Reestruturação 

9. Contratação 

10. Verticalização 

11. Defesa dos bancos públicos 

12. Reforma trabalhista. 

 Nesse contexto, é imprescindível a participação dos representantes dos 

gestores, através das AGECEF’s, no debate desses temas nas assembleias 

estaduais, bem como a obtenção da indicação de um representante por estado para 

atuar como Delegado no CONECEF. 

 A discussão de temas como DEFESA DA CAIXA 100 PÚBLICA, 

PREVIDÊNCIA, TERCEIRIZAÇÃO, DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS e 

REFORMA TRABALHISTA estarão no campo ideológico e político. 

 Os demais assuntos (CONDIÇÕES DE TRABALHO, SAÚDE CAIXA, 

APOSENTADOS, REESTRUTURAÇÃO, CONTRATAÇÃO e VERTICALIZAÇÃO) 

comporão a discussão prática de propostas que terão impacto direto na relação e nas 

condições de trabalho e, portanto, podemos levar a nossa contribuição, através da 

nossa experiência e vivência, na qualidade de líderes das equipes da CAIXA. 



 
 

 É fundamental que as nossas propostas tenham como norte as bandeiras de 

luta da FENAG, as quais descrevemos abaixo: 

- Defesa da CAIXA 100% Pública;  

- Gestor CAIXA é LEGAL (RH 184 -  incorporação e dispensa de FC – critérios); 

- FUNCEF Ativa, transparente e superavitária.  

- Expansão e Fortalecimento do Movimento dos Gestores; 

- Melhoria da Qualidade de Vida e das Condições de Trabalho. 

 

 Com base nessas premissas, apresentamos como contribuição, alguns temas 

que foram discutidos no 60.º ENAGECEF e podem se transformar em propostas dos 

gestores para o CONECEF, que deverão ser apresentadas através das assembleias 

nas bases, lembrando, que é tão importante quanto a apresentação das propostas a 

indicação de gestores para compor as delegações que irão para o evento nacional: 

1) GDP: o trabalho desenvolvido pelo GT, durante o 60.º ENAGECEF conseguiu 

avançar na CAIXA, onde vários das propostas apresentadas foram 

consideradas pela CAIXA. No entanto, ainda há a necessidade de melhoria. 

Sugerimos como proposta para o GDP é a participação de representantes 

de empregados e gestores, indicados pelas respectivas representações, 

na definição das regras dos ciclos de avaliação do GDP 

 

2) RH 184: com relação a esse tema, tratamos exaustivamente dele, desde o 

último dissídio coletivo, mas sem avanço, haja visto principalmente a política 

da CAIXA de redução de custos, onde resolver atacar o efeito ao invés da 

causa. Sendo assim, para efeito de caracterizar a nossa luta em defesa dos 

direitos dos gestores da CAIXA, devemos apresentar mais uma vez a proposta 

de revogação da versão 033 e seguintes. 

 

3) Verticalização: definição de uma política de transparência por parte da CAIXA, 

no processo de verticalização, com regras mais claras com relação ao impacto 

nas funções. 

 

4) CONTROLADORIA NAS UNIDADES: transferência de todas as atividades 

contábeis (não negociais) para as centralizadoras. 

 

5) ATRIBUIÇÕES DE CARGOS: Permitir, via acessológico.caixa, que o gestor 

delegue atividades de menor complexidade, a empregados não comissionados. 

 

6) SIPON: Programar o SIPON para desligar automaticamente o sistema nos 

intervalos para almoço, final da jornada de 6 ou oito horas, 15 minutos para 

mulher, e atingimento do limite de 2 HE. Programar a ferramenta para 

possibilitar a obrigatória autorização prévia pelo gestor, para realização e 

registro de HE. 



 
 

 

7) ANÁLISE CURRICULAR EM PSI: Que continue a Manutenção dos pontos de 

Graduação e Pós Graduação realizados a qualquer tempo pelo empregado, na 

análise curricular de PSI (com alteração na versão atual do MN, existe um prazo 

de validade desses cursos, para fim de pontuação). 

 

8) CONDIÇÕES DE TABALHO PÓS PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIO: 

realização de estudo e proposta de adequação de LAP, com contratação para 

reposição de vagas, num prazo máximo de 90 após o prazo final dos 

desligamentos. 

 

9)  SAÚDE MENTAL NO TRABALHO: Incluir o Check Up no Programa de 

Qualidade de Vida do empregado, como medidas preventivas. 

 

10)  FUNCEF: Assunção, pela CAIXA, do total das condenações referentes ao 

contencioso trabalhista onde esteja incluída a FUNCEF como ré. 

 

Por fim, a classe gerencial da CAIXA, através dos seus representantes, 

dirigentes de Associações de Gestores e da FENAG, tem grande potencial para 

contribuir para a construção de um documento, a partir do CONECEF, que represente 

os anseios, as necessidades e as expectativas de todos os empregados da CAIXA e 

da realidade da nossa empresa, com base numa conjuntura política e econômica. 

Desejamos sucesso a todos os colegas representantes de AGECEF e 

manifestamos os nossos agradecimentos àqueles que se disposeram a ir à linha de 

frente, em defesa da pauta dos gestores da CAIXA.  

Se informem com o Sindicato de suas bases a data da assembleia. A data limite 

para a informação dos delegados é o dia 21 de junho. 

Para os estados que realizarão suas assembleias entre sexta feira e o fim do 

prazo, nos informem, pois poderemos desenvolver melhorias no nosso documento, 

com a inserção de outras contribuições. 

 Boa Sorte e bom trabalho a todos. Nos encontraremos no CONECEF em São 

Paulo. 

 

MARCONI APOLO DUTRA ARAUJO 
Diretor de Relações Trabalhistas e Qualidade de Vida 
 
NILSON MOURA 
Presidente 


