ELEIÇÕES NA APACEF/RJ
Jornal de Campanha das Chapas 10 e 20

APACEF/RJ CONCLAMA
SEUS ASSOCIADOS
PARA AS ELEIÇÕES NO
DIA 20 DE MARÇO
Dia 20 de março, das 9h às 17h, os associados da APACEF/RJ
tem um encontro marcado com as eleições que elegerão os
membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e
Conselho Fiscal da Associação. O pleito será na sede da entidade,
na Av. Almirante Barroso, 6/4º andar. Duas Chapas concorrerão
ao pleito – a Chapa 10 Vencendo Desafios com Trabalho e
Luta e a Chapa 20 É Hora de Mudar.
Presidente Olívio e o vice-presidente Severino:
vencendo desafios para à vitória

CONFIANÇA, AMIZADE,
CREDIBILIDADE E RESPEITO

CHAPA 20
É HORA DE MUDAR

ESTA É A CHAPA 10
VENCENDO DESAFIOS
COM TRABALHO E LUTA
“NÓS APOIAMOS A CHAPA 10”
Jurandir Gonçalves
Presidente

Décio de Carvalho, presidente da Fenacef, e Pedro Eugênio, presidente da Fenae,
apoiam a Chapa 10 - Vencendo Desafios com Trabalho e Luta

É hora de mudar!
Por assim ser, Jurandir
Gonçalves e Daisy Coelho
Branco, apoiados por um grande número de aposentados,
pensionistas e lideranças da

Daisy Coelho

Vice-presidente

categoria economiária, aceitaram o desafio de inscrever
uma chapa para concorrer às
eleições da APACEF/RJ, que
serão realizadas no próximo
dia 20 de março.

Confira os programas de campanha das duas chapas nas páginas 2 e 4
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Colegas aposentados e pensionistas,

Administração e Estatuto da
APACEF/RJ lembram o modelo
ditatorial de Hugo Cháves

É HORA DE MUDAR
Chega de intransigência e marasmo
A maioria dos colegas aposentados e pensionistas não
mais suporta a prepotência e o marasmo que a cada dia faz
aumentar a distância entre a APACEF/RJ e seus associados.
É hora de mudar!
Por isso, caros colegas, tenham a certeza que, com respeito a todos, responsabilidade, transparência e luta intransigente em favor dos anseios do quadro associativo,
podemos sonhar com a implantação de um novo modelo de
administração em nossa APACEF.
É hora de mudar!
Por assim ser, Jurandir Gonçalves e Daisy Coelho
Branco, apoiados por um grande número de aposentados, pensionistas e lideranças da categoria economiária,
aceitaram o desafio de inscrever uma chapa para concorrer às eleições da APACEF/RJ, que serão realizadas no
próximo dia 20 de março de 2009, na Sede Administrativa
da APACEF/RJ (Av. Almirante Barroso, nº 6, 4º andar Centro - RJ).
É hora de mudar!
Somos sabedores da árdua tarefa, no entanto, o clamor
de inúmeros associados e a nossa disposição em implantar
uma nova metodologia administrativa na APACEF/RJ nos
impulsiona a seguir em frente e vencer mais esse desafio.
É hora de mudar!
Nesse nosso primeiro contato, relacionamos abaixo algumas das medidas que adotaremos. Confira.
Salário - Negociação imediata junto à FUNCEF e a
PREVHAB na busca da nossa reposição salarial. Não havendo resultado positivo, não nos furtaremos em buscar
judicialmente os nossos direitos.
Passeios - Implantar o projeto "Passear" que possibilitará aos associados passeios mensais a pontos e cidades turísticas.
Cesta básica - Distribuição mensal (não só na época

Jurandir Gonçalves
PRESIDENTE

A Venezuela
é aqui?

Daisy Coelho

VICE-PRESIDENTE

das eleições) de cesta básica para os aposentados menos
favorecidos.
Empréstimo - Total democratização na questão dos
empréstimos, acabando com o atual desrespeito e a injustificável discriminação. Chega desse negócio de "vale
surpresa" às vesperas das eleições.
Jurídico - Dinamização do Departamento Jurídico visando proporcionar melhor e mais ágil atendimento aos
associados.
Fim da discriminação - Estabelecer uma relação saudável, respeitosa, amistosa e necessária entre a Diretoria
e o quadro associativo, acabando de vez com a injustificável discriminação.
Estatuto - Convocação de Assembleia para a necessária mudança do Estatuto, pois alguns artigos além de
serem injustificáveis possibilitam poderes excessivos ao
Presidente, fato que muito lembra a ditadura militar.

Em 1999 o povo Venezuelano elegeu Hugo Rafael
Cháves para presidir o País. Na época, tudo indicava
ao mundo que aquela eleição fortaleceria a democracia na América do Sul. No entanto, de lá para cá muitas coisas aconteceram e aquele País se viu mergulhado em turbulências das mais variadas e até tentativa de golpe.
Mas a máxima de Hugo Cháves veio no último dia
16 de fevereiro quando conseguiu a alteração constitucional que possibilita a sua reeleição infinitas vezes. Tal mudança não deixa dúvida de que o presidente da Venezuela alcançou o seu principal e maior
objetivo que é o de se perpetuar no poder.
Nesse momento muitos podem estar se perguntando: o que os acontecimentos da Venezuela têm a
ver com os aposentados e pensionistas da Caixa e
do ex-BNH?
A resposta é simples: Tanto lá quanto na APACEF/RJ o termo democracia foi utilizado apenas no
período eleitoral, pois os dois presidentes, tão logo
assumiram, implantaram os seus métodos ditatoriais e trataram de mover os seus pauzinhos para perpetuarem-se no poder.
Não é difícil perceber que nada podemos fazer para
resolver os problemas causados por Hugo Cháves.
Já aqui na nossa APACEF/RJ a solução para os problemas está em nossas mãos.
Então colegas, vamos dar um basta ao continuísmo que nenhum benefício trouxe aos aposentados e
pensionistas associados a APACEF/RJ.
É hora de mudar!
Vamos votar em Jurandir Gonçalves e Daisy Coelho Branco, pois com eles teremos uma APACEF/RJ
verdadeiramente democrática e atuando em favor dos
anseios dos associados.
É hora de mudar!

Colegas da Caixa e do ex-BNH já decidiram que
"É Hora de Mudar" a APACEF/RJ
Dr. Célio Cotecchia
Cristino Vieira dos Reis Filho
Dulce da Hora
Henrique Dantas de Gregório
Ismail Silva
Jacy Guimarães (Dona Jacy)
João Antônio de Figueiredo
Julio Sergio Pereira Gonçalves (Julinho)
Cons. Fiscal: 115 - Maria Carlota Duarte de Souza

Manoel Joaquim Durães (Durães)
Milton Pereira da Costa
Neide Barcelos Mothe (Neide Mergulhão)
Roberto Dumarcy Lobato (Lobato)
Roberto Paladino
Rubem de Farias Neves Júnior (Dr. Rubinho)
Valdir Danilo Horbach
Willian Roberto da Silva Nonato (Nonato)
Cons. Deliberativo: 1129 - Gilberto Losso e 1141 - Mario Simões Carreira
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CHAPA 10 VENCENDO DESAFIOS ESPERA
APOIO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
“Outras conquistas virão como o reembolso de gastos com medicamentos”,
diz o candidato à reeleição Olívio Gomes Vieira

Em mensagem dirigida aos
associados da APACEF/RJ, presidente
demonstra confiança na vitória

Durante dois mandatos tenho dirigido os destinos da nossa APACEF/RJ.
Acredito não ter decepcionado. Quando se tem nossos direitos retirados,
percorre caminho mais longo para recuperá-los. Assim tem sido a nossa caminhada. Temos conseguido vitórias
que, por seus valores, nos têm dado
muitas alegrias (PMPP, Recuperação
de Perdas). Com certeza, outras virão
como, por exemplo, o reembolso de
gastos necessários para a compra de
medicamentos. Essa conquista está
próxima de acontecer e terá, sem dúvida, um acompanhamento igual a campanha que ora se inicia para busca irreversível do direito de extensão do tíquete de alimentação a todos os aposentados pós-95.
Administrativamente, temos nos
mantidos vigilantes na honra de nossos
compromissos financeiros, como demonstram a aprovação de nossos ba-

lanços. Mantivemos o compromisso de
não aumentar as mensalidades, que
estão congeladas há cinco anos.
Os nossos recursos são oriundos
no aumento de produtividade de nossos funcionários, fruto de treinamento,
dedicação e satisfação no ambiente de
trabalho. As contribuições sociais e sindicais, são devidamente recolhidas em
tempo hábil. Eles são testemunhas do
que afirmamos. Tudo com muito sacrifício denodo e dedicação, pois ainda
pagamos déficits oriundos de administrações passadas. Apesar de contratempos, não deixamos de apresentar,
com a devida ética, crescimento moral, político e social. Estas são, indubitavelmente, as nossas grandes armas.
A nossa dedicação e zelo nos envolvem na busca por melhores dias
aos nossos colegas aposentados e
pensionistas.
A nossa luta em busca de aumentar
a auto-estima dos colegas é incessante: cursos de informática, palestras educativas, tanto conjeturais como explicativas de seus direitos, viagens de lazer,
entre outros.
Agradecemos aos nossos colaboradores que, no dia-a-dia, fazem com que
a máquina se movimente na direção do
associado.
Peço que compareçam às urnas no
dia 20 de março e nos apóiem em mais
uma eleição para que possamos terminar as lutas encaminhadas.
Acreditem e votem na chapa Vencendo Desafios, como acreditaram nas
anteriores: Novos Tempos e Liberdade com Responsabilidade.
Esta vitória é muito importante.
Olívio Gomes Vieira

O papel do vice-presidente

Severino Caldas: mais conquistas
para os nossos associados

Ao me dispor a continuar como vicepresidente, concorrendo com Olívio, na
Chapa 10 Vencendo Desafios, entendi
que nossos associados, aposentados e
pensionistas, reconhecem a importância
do nosso trabalho em prol dos interesses da categoria e pela experiência adquirida não só durante os mandatos anteriores, mas também pelo que ainda não
terminamos em termos de projetos e realizações. As conquistas não são como
massa pronta de bolo que a gente leva ao
forno e, em poucos minutos, fica pronto.
Mas, sim, tem que ser tratada como o
papel do fermento que vai fazer o bolo crescer. Ser vice-presidente é preciso ter dedicação e tomar decisões, ao contrário do
que muitos pensam.
O Estatuto da APACEF/RJ reza o se-

Dra. Vera: “Lutaremos para conquistar o Projeto
de Custeio de Medicamentos pela Caixa”
A diretora de Saúde e Bem-Estar da APACEF/RJ é
candidata à reeleição pela Chapa 10 Vencendo
Desafios. Ela terá pela frente um dos principais
anseios dos aposentados e pensionistas da Caixa.
“É com imensa satisfação que lhe dirijo a palavra no intuito de contar com o seu voto nas próximas eleições para o
triênio 2010/2012 da atual Diretoria da APACEF/RJ.
Farei parte da equipe de Saúde desta administração com
a mesma vontade de servir, não só como na luta vitoriosa do
PMPP e, principalmente, no novo projeto de custeio de medicamentos de uso contínuo pela Caixa, atendendo assim aos

anseios da Classe Economiária tão sofrida e carente.
Olivio é candidato à reeleição e merecedor do meu respeito e admiração por, não só ter levantado a APACEF/RJ,
tornando-a uma das mais relevantes Associações do País,
bem como por seu entusiasmo na busca incessante, da
melhoria da qualidade de vida dos aposentados e pensionistas da Caixa.
Você é muito importante para nós.
Um forte abraço e todo meu carinho.
Vera Lúcia Faria de Moraes,
Médica

guinte: compete ao vice-presidente: Substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais; suceder ao presidente nos
casos de renuncia ou ausência definitiva,
e, entre outras atribuições, executar as tarefas delegadas pelo presidente”. Pois
bem! Em minha tarefa como vice-presidente, em busca das conquistas, tenho
capacidade necessária para ver a massa
crescer e entender que ainda há muita
massa para trabalhar.
Presidi, no Auditório da CEF/RJ, uma
das mais importantes reuniões em busca da conquista do PMPP. Ali, tirou-se a
decisão de irmos até as mais altas Autoridades Políticas do País para resolver
aquele impasse crucial que muitos não
acreditavam mais que fosse possível.
Durante nossa gestão, para que o Olívio ficasse mais tranquilo para discutir em
Brasília os problemas de interesse da categoria, tive que ficar na retaguarda, no
Rio. Usei, muitas vezes, a minha credencial de advogado, para ajudar aos colegas e a Associação, contribuindo da melhor forma possível para alcançar o objetivo que é de melhor atender aos companheiros. Participei diretamente de todas
as conquistas, mas entendo que ainda
temos muito caminho a percorrer. Daí a
minha convicção de que, com paciência e
força de vontade, faremos muitos bolos,
com a massa das conquistas que pretendemos almejar.

Severino Caldas

PROGRAMA DA CHAPA 10
Chapa 10 Vencendo Desafios destaca bandeiras de luta para novo mandato
Compromisso com a Campanha: “Fome
de Justiça – Tíquete na Aposentadoria”
Reembolso de Medicamentos
Saúde Caixa/ PADV
Mulheres Pré 78
Otimização doAPACEF SAÚDE
Fortalecimento a nível Nacional dos debates de interesse de ATIVOS e APOSENTADOS.
Busca de maior integração entre ATIVOS
e APOSENTADOS.
RevitalizaçãodoMovimento“LevantaRio”
AcompanharefiscalizaraLIQUIDAÇÃO
DA DÍVIDA da Caixa.
PRIORIZAR O ATENDIMENJTO COM
AGILIDADE AO CORPO SOCIAL.

Lutar pela AMPLIAÇÃO do quadro social, buscando a constituição de uma
massa expressiva e peso na defesa de
seus interesses.
OTIMIZAR OS SERVIÇOS SOCIAIS E
JURÍDICOS, para que efetivamente atendam suas finalidades.
Dentro das possibilidades financeiras
lutar sempre pelo MELHOR ATENDIMENTO ECONÔMICO SOCIAL a seus
associados.
Preomover PROGRAMAS DE LAZER
dentro ou fora da sede social, buscando a maior aproximação entre os integrantes do corpo social.
Promover a CONSTANTE ATUALIZA-

ÇÃO de seu Estatuto, procurando mantê-lo sempre de acordo com a evolução
dos acontecimentos.
Dar aos atos administrativos da Diretoria e Conselho Deliberativo a maior
TRANSPARÊNCIA, capaz de permitir
aos associados o acompanhamento efetivo da administração da APACEF/RJ.
Manter CONSTANTE RELACIONAMENTO com as demais Federações Fenae e Fenacef.
Manter ESTREITO CONTATO com as associações economiárias estaduais de
aposentados e pensionistas, na busca
do fortalecimento de ações a serem reclamadas.

NÓS INTEGRAMOS A CHAPA 10 - VENCENDO DESAFIOS COM TRABALHO E LUTAS

Estes são os
candidatos que
apoiam a Chapa 10 Vencendo Desafios
CONSELHO FISCAL
111 – Adir Machado da Silva
112 – Emilio Volpato Soares
113 – José Carlos de Oliveira Mandato
114 – Judith Fróes Martins
116 – Paulo Roberto de Araujo
117 – Regina Coeli de Abreu Teixeira
CONSELHO DELIBERATIVO
1111 – Adão Orestes Adão
1112 – Albino de Amorim Leite
1113 – Almir de Souza Cruz
1114 – Antonio Peixoto Soares
1115 – Arnaldo Deolindo
1116 – Carlos Alberto Maciel Fontes
1117 – Carlos Alberto Roscio Alonso
1118 – Carlos Emanuel da Silva Avellar
1119 – Carlos Silva
1120 – Carmen Isabel Chitolina
1121 – Cassia Costa
1122 – Deoclecio Francisco Costa
1123 – Dirceu Dinamir Meira
1124 – Elizabeth Ribeiro Alves Janeiro
1125 – Emanuel de Abreu
1126 – Enio Pinto Junqueira
1127 – Francisco dos Santos
1128 – Francisco José G. dos Santos
1130 – Helio José Ribeiro Baptista
1131 – Helio Pimentel Simões
1132 – Iracema de Oliveira de A. Praça
1133 – Jorge Alberto Tavares
1134 – Jorge Pereira Borges
1135 – Julia Carnavale Esposel
1136 – Kleber Simões Faria
1137 – Laercio Vieira Jacques
1138 – Luiz Carlos de Mattos
1139 – Manoel Bulhosa Fernandes
1140 – Mario de Souza
1142 – Mario Teixeira de Carvalho
1143 – Marly Ferreira de Mattos
1144 – Regina Bachur de Moura
1145 – Rosalina Gomes de Souza
1146 – Teresinha de J. da S. Mentizinger
1147 – Waldemar Ricardo de Oliveira
1148 – Wilson Solidão
1149 – Magali Vieira Soares da Silva

