
MANIFESTO DA CHAPA 1 
A FUNCEF É DOS PARTICIPANTES 

Em meio a um dos momentos mais tortuosos na história do nosso país, 
marcado por retrocessos, inverdades, jogo de cena política, aversão às ações 
sociais, enfraquecimento das empresas públicas e depreciação da participação 
coletiva e democrática, a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) nunca 
esteve tão ameaçada como atualmente. Em um cenário como esse, não fica 
difícil entender o jogo de palavras, de artifícios e malabarismos da Fundação no 
que diz respeito ao processo eleitoral de 2020 e 2021. 

Sob a alegação de 'conflito de interesses', a Funcef impugnou, mais uma vez, 
três dos quatro candidatos, da Chapa 1, no pleito de 2021. No caso, fica evidente 
a tentativa de ceifar a representatividade dos participantes, visto que os mesmos 
candidatos já haviam conquistado vitória na justiça, que afastou o citado “conflito 
de interesses”, determinando ao CD da FUNCEF, a participação dos referidos 
candidatos no pleito de 2020, que acabou não sendo realizado. 

Apesar de tamanha arbitrariedade, não vamos nos calar. Entendemos que 
representamos um projeto maior, um projeto que representa a luta coletiva dos 
empregados da Caixa, participantes e assistidos.  

Vale destacar que denominação de coletivo é o que pertence a muitos e, é ele 
que nos garante importantes conquistas! Diante deste sentimento que nos move, 
nós, integrantes da Chapa 1, impedidos de participar sem sustentação legal e 

GOVERNANÇA E DIVERSIDADE

estatutária, com consentimento das entidades representativas que apoiam a 
Chapa 1, optamos por abrir mão de nossa indicação e uma ação contra a Caixa em 
defesa de um projeto maior, pela luta da Caixa Pública, dos direitos de seus 
empregados, de um futuro melhor para todos e principalmente por uma gestão 
democrática e transparente no terceiro maior fundo de pensão do país, além de 
garantir nos espaços deliberativos e de tomadas de decisões, a participação dos 
verdadeiros donos dos recursos da Fundação, os participantes. 

Vimos através deste manifesto apresentar os novos nomes que irão compor a 
Chapa 1 - A Funcef é dos Participantes. Candidatos que representam o nosso 
mesmo propósito e as nossas propostas frente ao Conselho Deliberativo e Fiscal 
da Funcef e que possuem as qualificações necessárias para o exercício de 
mandato nos respectivos conselhos.

A nova composição da Chapa 1 - A Funcef é dos participantes é:

Conselho Deliberativo 
Nilson Alexandre de Moura Junior (titular)
Maria de Jesus Demétrio Gaia (suplente) 

Conselho Fiscal 
Heitor Menegale (titular)
Valter San Martin Ribeiro (suplente)
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