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VENHA COM A GENTE 
FAZER PARTE DESTA 

HISTÓRIA! 

Somos  a  CHAPA 1 - “A  
FUNCEF É DOS PARTI-
CIPANTES”. Esse nome 

vem da crença de que os ver-
dadeiros donos dos recursos 
da Fundação e quem deve 
administrá-los são os empre-
gados ativos, aposentados e 
pensionistas da Caixa Eco-
nômica Federal – um público 
que prima por um objetivo co-
mum: resultados consistentes 
e aposentadoria tranquila. 

A CHAPA 1 “A FUNCEF É 
DOS PARTICIPANTES” é o re-
sultado do diálogo entre as en-
tidades representativas dos em-
pregados e gestores da CAIXA, 
FENAE – Federação Nacional 
das Associações dos Empre-
gados da CAIXA e FENAG – Fe-
deração Nacional das Associa-
ções dos Gestores da CAIXA, 
que, nos últimos anos, têm se 
unido em defesa dos empre-
gados da CAIXA e dos partici-
pantes da FUNCEF. 

Foi assim na eleição para a 
representante dos emprega-
dos no Conselho de Adminis-
tração da CAIXA, no Comitê 
Saúde Caixa, bem como na 
composição da atual Direto-
ria da FENAE, entidades uni-
das contra a privatização e na 
defesa da CAIXA enquanto 
empresa pública, responsá-
vel pelas principais políticas 
públicas do Estado brasileiro 
e, também, por seu importan-
te papel como banco comer-

cial, acessível à população de 
baixa renda, responsável pela 
concessão de crédito popular 
habitacional, mercado habi-
tacional para classe média, 
entre outros fundamentais be-
nefícios trazidos à população.

A CHAPA 1 “A FUNCEF É 
DOS PARTICIPANTES” tam-
bém se preocupa e tem for-
te engajamento nas questões 
que envolvem o Brasil e o mun-
do nas esferas políticas, sociais 
e econômicas, e se une aos 
brasileiros e brasileiras na luta 
contra a fome e o avanço da 
pandemia, pela vacina já para 
todas e todos, contra as privati-
zações e pela soberania nacio-
nal, justiça e democracia e, em 
especial, para os que estão na 
linha de frente no combate ao 
coronavírus que tem assolado 
o Brasil e o mundo.

Além do forte comprome-
timento frente às questões do 
dia a dia e da conjuntura na-
cional, a CHAPA 1 “A FUNCEF 
É DOS PARTICIPANTES” é 
formada por empregados ati-
vos e assistidos conhecedores 
de Fundo de Pensão e Planos 
de Previdência. Vale destacar 
que os colegas Nilson Moura, 
candidato titular ao Conselho 
Deliberativo; Maria Gaia, can-
didata suplente ao Conselho 
Deliberativo; Heitor Menegale, 
candidato titular ao Conselho 
Fiscal e Valter San Martin, can-
didato suplente ao Conselho 

Mensagem da CHAPA 1

>> VOTE <<

Fiscal – dos quais  seus currí-
culos poderão ser conhecidos 
nas páginas 04 e 05 – colocam 
seus nomes à disposição e pe-
dem um voto de confi ança aos 
participantes da FUNCEF, pois 
entendem que têm o compro-
misso de defender, valorizar, 
garantir seus direitos e ser a 
voz dos verdadeiros donos dos 
recursos na Fundação, sem-
pre ouvindo suas demandas 
e apresentando as melhores 
soluções, num espaço de per-
manente diálogo democráti-
co, a fi m de representá-los na 
Fundação dos Economiários 
Federais. 

Mensagem da CHAPA 1

OLÁ, PARTICIPANTES DA FUNCEF!

PROPOSTAS
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PROPOSTAS CHAPA 1

Diversifi car os 
investimentos a fi m de 

aumentar a rentabilidade
e reduzir riscos.  

Reduzir os juros do 
CredPlan e considerar 

os benefícios do 
INSS na margem 

consignável.

Equiparar os benefícios 
das “Mulheres Pré 78” 

com os dos participantes 
aposentados, com aporte 

da Caixa.  

Reduzir o impacto do 
equacionamento por 
meio da aplicação da 
Resolução CNPC 30, 
ampliando o prazo e 

diluindo as contribuições 
extraordinárias.  

Cobrar da Caixa sua 
responsabilidade 
no pagamento do 

contencioso  referente às 
demandas trabalhistas.  

Impedir a reforma estatutária  
proposta pelo Conselho 
Deliberativo e aprovada 

com voto de qualidade do 
presidente indicado pela 
Caixa, desobedecendo ao 

estatuto vigente. 

Lutar pela recuperação 
da paridade do Reg 
Replan Não Saldado
quebrada com o TAC 
assinado por todos os 
diretores indicados e 

eleitos.

Suplência ativa, 
incluindo os conselheiros 

suplentes nas reuniões 
dos colegiados para 

mantê-los integrados aos 
debates.

Fortalecer a governança 
e adotar práticas de 

compliance assegurando 
independência entre 
as instâncias diretivas 
e transparência nas 

deliberações.

Valorizar a 
representatividade dos 
participantes e garantir 

sua participação na 
gestão da Fundação.   

Defender a avaliação 
técnica dos ativos 

imobiliários da Funcef 
pelos engenheiros e 
arquitetos da CAIXA. 

Defender a incorporação 
do REB ao Novo Plano 

possibilitando aposentadoria 
adequada a todos os 

participantes e assistidos.
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CONSELHO DELIBERATIVO
TITULAR

CONSELHO DELIBERATIVO
SUPLENTE

Presidiu a FENAG de 2013 a 2017 e a 
AGECEF/SP entre 2010 a 2015. É Diretor 
sociocultural da FENAE e integrante do 
GT FENAG/FUNCEF.

Aposentado Caixa desde 2017 após 28 
anos como supervisor, gerente-geral e 
outras funções.  

Bacharel em História e Administração 
de Empresas, pós-graduado em Gestão 
de RH, professor e instrutor Caixa. Cur-
sou Previdência Pública no Ministério da 
Previdência e Assistência Social na FGV, 
entre outros cursos nas áreas de gestão, 
liderança e negócios.

Empregada Caixa desde 1989. Atuou por 
12 anos na Agência São Braz e em diversas 
áreas de Filial no Pará. Desde 2011, atua na 
VIGOV, tendo sido Representante Caixa no 
Município de Santarém/PA, até ser transferi-
da para a Matriz, em 2014. 

É formada em Direito, com especialização 
em Direito Previdenciário.  

É diretora de Relações Institucionais da 
FETEC/CN, suplente no CD do Instituto Coo-
perforte, delegada da Cooperforte, no Distri-
to Federal e integrante da Comissão de Ética 
da Cooperforte. 

Na FUNCEF, integrou os Comitês de Asses-
soramento Técnico de Benefícios e de Ética.

CONHEÇA OS CANDIDATOS

CONSELHO DELIBERATIVO

NILSON MOURA

MARIA GAIA
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CONSELHO FISCAL
SUPLENTE

CONSELHO FISCAL
TITULAR

Aposentado Caixa desde 2015, após 
34 anos de atuação em unidades do 
Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. 

Foi instrutor de Integração à Caixa, 
de Tesoureiros e de Gestão por 17 anos. 

É graduado em Gestão de Recursos 
Humanos e graduando em Ciências do 
Trabalho na Escola Dieese. 

Já ocupou e ocupa cargos nas Dire-
torias da Apcef/RS e SP, do Seeb/SP e 
da Anapar/SP.

Advogado, Mestrando em Direito das Relações Inter-
nacionais, em Montevidéu, Uruguai.

Pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Pre-
videnciário. 

Cursou no IBGC “Conselheiros de Administração”, Ins-
tituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foi do Con-
selho de Administração da DALETH Participações S.A.

Presidiu a AGECEF/ RJ, é VP da Região Sudeste da 
FENAG, integrante do GT FENAG/FUNCEF, é Diretor de 
Assuntos Jurídicos da APCEF/RJ. Delegado do RJ, nos 
seminários da ANAPAR.

Foi Gerente Geral e Regional na Caixa onde se apo-
sentou em 2015, Instrutor Estratégico, e membro do 
Conselho Disciplinar. 

CONHEÇA OS CANDIDATOS

CONSELHO FISCAL

VALTER SAN MARTIN

HEITOR MENEGALE
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“Eu apoio a ‘Chapa 1 - A Funcef é dos Participantes’
por ser a chapa comprometida com os verdadeiros do-
nos dos recursos da Fundação, com os princípios e valores 
que envolvem a defesa da Caixa 100% pública e, princi-
palmente, a defesa de uma Funcef de todas e de todos 
os participantes”.

“Apoio a Chapa 1 pelo seu compromisso com uma ges-
tão mais democrática e transparente, fatores imprescindí-
veis para a construção de uma Funcef forte e representativa. 
Seus candidatos têm histórico de luta e vasto conhecimento 
técnico para a construção de uma Funcef que valoriza a re-
presentatividade dos participantes e comprometida com a 
construção de um futuro melhor para todos”. 

“Apoio a ‘Chapa 1 – A Funcef é dos Participantes’ por-
que seu compromisso é com a representatividade de to-

das e de todos os participantes da Fundação por meio de 
uma gestão democrática, responsável e transparente, sus-
tentada no diálogo e na ética, e focada no objetivo comum 
que nos une: Funcef forte”. 

SÉRGIO TAKEMOTO
PRESIDENTE DA FENAE

JUVANDIA MOREIRA
PRESIDENTA DA CONTRAF-CUT 

MAIRTON NEVES
PRESIDENTE DA FENAG

“Os trabalhadores sabem a importância de ter entida-
des comprometidas com seus direitos. Após tantos ata-

ques sofridos pela Caixa e bancos públicos, esse é um mo-
mento em que temos de fortalecer a mobilização e isso é 
parte de uma luta coletiva e organizada. Apoio a Chapa 1 na 
Funcef e convido para se mobilizarem em defesa da Caixa 
100% pública, na luta em defesa dos nossos direitos. Temos 
de manter a gestão de um dos maiores fundos de pensão 
do país, com responsabilidade e compromisso”.

IVONE SILVA
PRESIDENTA DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS

DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO
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“A garantia de eleições para representantes dos empre-
gados na Funcef é uma conquista, que deve ser valoriza-
da. Contar com conselheiros comprometidos com uma 
gestão democrática e responsável é fundamental para 
garantir nosso futuro”

RITA SERRANO 
REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS NO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA) DA CAIXA
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“Apoio a Chapa 1 – A Funcef é dos Participantes pela 
sua representatividade e diversidade. Precisamos lutar 
contra os sucessivos ataques aos direitos dos emprega-
dos, a Caixa pública e a participação democrática nos 
espaços de decisões da Funcef”.

“Por uma gestão democrática e transparente, com gover-
nança e diversidade, com a defesa da Caixa 100% Pública, 
pelos direitos dos empregados e por um futuro melhor, nós 
apoiamos a Chapa 1 – A Funcef é dos Participantes”.

RACHEL WERBER
DIRETORA DE POLÍTICAS SOCIAIS DA FENAE

RITA LIMA
DIRETORA DE RELAÇÕES DE

TRABALHO DA FENAE

“A Chapa 1 tem meu voto e meu apoio porque tem 
colegas engajados não só no fortalecimento da FUNCEF, 

mas também numa gestão participativa e transparente. 
Além disso, são colegas que tem conhecimento na área e 
compromisso na defesa dos melhores interesses aos par-
ticipantes”. 

FABIANA PROSCHOLDT 
 COORDENADORA DA CEE - CAIXA



“A ANEAC apoia a Chapa 1 porque, como nós, de-
fendem a avaliação técnica dos ativos imobiliários da 
FUNCEF pelos engenheiros e arquitetos da CAIXA. Além 
disso, lutam por uma gestão da nossa Fundação basea-
da na valorização de todos os participantes, no diálogo 
e na transparência”.

GERALDO AIRES SILVA JUNIOR
PRESIDENTE DA ANEAC

“Eu apoio a Chapa 1 - A Funcef é dos Participantes
por ser a chapa que representa os anseios dos partici-
pantes da Fundação e a luta em defesa dos direitos dos em-
pregados da Caixa e do banco público. Pela importância da 
unidade no movimento da Caixa, a Chapa 1 - A Funcef é 
dos Participantes tem meu voto de confi ança”.

EMANOEL SOUZA
CONSELHEIRO FISCAL DA FENAE

“Na Chapa 1 estão os colegas que confi o e que 
tem o meu respeito”. 

MARIA FERNANDA  RAMOS COELHO
EX-PRESIDENTA DA CAIXA

“Nós, da SocialCaixa, reforçamos a importância da 
CAIXA para todas as políticas públicas e sociais em nosso 
país. Por isso, defendemos a Caixa 100% pública e apoia-
mos a Chapa 1 - A FUNCEF É DOS PARTICIPANTES, na 
busca de uma construção coletiva de diálogo, transpa-
rência e representatividade de todos os empregados 
CAIXA, junto à Fundação”.

KARLA BRASIL
PRESIDENTA DA SOCIAL CAIXA

“Voto Chapa 1 porque nos nomes estão presen-
tes a honestidade, o trabalho e a competência”. 

ZULEIDA MARTINS ROSA
COORDENADORA DO CONSELHO DE

USUÁRIOS DO SAÚDE CAIXA
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