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Ofício 249/2020 

São Paulo, 30 de novembro de 2020. 

 

 

À 

Presidência da Caixa 

C/C vice-presidência de Pessoas (Vipes) 

C/C vice-presidência de Rede de Varejo (Vired) 

C/C vice-presidência de Tecnologia e Digital (Vitec) 

C/C vice-presidência de Logística e Operações (Vilop) 

 

 

Senhor presidente, 

Senhores vice-presidentes, 

 
Temos recebido informações de que o Conselho Diretor da empresa teria aprovado um novo 

processo de reestruturação de áreas ligadas à Vired, Vitec e Vilop.   Neste processo haveria, 

na Vired, a extinção de parte das Superintendências de Rede, com a aplicação (em cascata) do 

chamado “Revalida” para o provimento das funções de superintendente, a partir do dia 20/12. 

 

Na Vitec, algumas áreas, como a Gitec, seriam extintas, com a transferência de parte de suas 

atribuições para centralizadoras que seriam criadas. Já na Cedes e na Cepti, também haveria um 

encolhimento da área, com a perda de empregados e a transferência de sua lotação administrativa 

para outros locais, criando o conceito de “comunidades”. 

 

Na Vilop, haveria a extinção de filiais, como a Gilog, Giseg e Gilie, com a transferência de parte 

de suas atividades para centralizadoras que seriam criadas. 

 

Lembramos V. Sa. que o Acordo Coletivo de Trabalho vigente, subscrito pela empresa, garante 

a discussão em mesa de negociação dos impactos na vida funcional dos empregados decorrentes 

de processos de reestruturação realizados pela direção da empresa. 
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Desta forma, cobramos esclarecimentos sobre os fatos citados e, caso haja processo de 

reestruturação deliberado pela diretoria, o estabelecimento imediato de mesa de negociação para 

que a representação dos empregados tenha condições de buscar a mitigação dos efeitos 

prejudiciais que eventuais mudanças possam causar na vida funcional dos envolvidos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

Diretor-presidente 
Associação de Pessoal da Caixa Econômica 

Federal de São Paulo – APCEF/SP 
 

 

 

  

 Associação dos Gerentes da Caixa Sindicato dos Bancários e Financiários de 
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