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APACEF/RJ conclama sócios para
as eleições dia 20 de março
O processo eleitoral será realizado
no dia 20 de março, nas instalações provisórias cedidas pela Caixa (Av. Almirante Barroso, 25/9º andar), das 10h às 16h.
Na abertura dos trabalhos, haverá a
Assembleia Geral Extraordinária que escolherá os integrantes da Comissão Eleitoral que coordenarão o pleito. As inscrições de candidatos ocorreram de 20 de
dezembro 2011 a 24 de janeiro de 2012 e,
pela primeira vez, nos últimos dez anos,
apenas uma chapa está concorrendo às
eleições: a Chapa 1 - Trabalho e Luta sob
a liderança do atual presidente Olívio
Gomes Vieira. O colégio eleitoral é constituído por 1.953 associados.
“É essencial o comparecimento em massa do quadro social da
APACEF/RJ no Edifício da Caixa
munido de sua carteira de identidade, pois esse é o caminho para garantir seus direitos adquiridos juntos às entidades representativas
dos economiários aposentados e
pensionistas”, conclamou o postulante
à reeleição, o presidente Olívio Gomes
Vieira. (Conheça os nomes dos candidatos da Chapa 1 — Trabalho e Luta .

O vice-presidente Severino Caldas, e o Presidente, Olívio Vieira Candidatos da Chapa 1 - Trabalho e Luta

As lideranças de entidades
representativas dos economiários
apoiam a Chapa 1 - Trabalho e Luta
Acesse o

nosso site www.apacef.com .br

e acompenhe os detalhes sobre o processo
Manoel pres. da APCEF/RJ, e Pedro Eugenio, pres. da FENAE

Décio de Carvalho, Pres. de FENACEF

eleitoral e atualize as notícias em tempo real
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VOTE DIA 20 DE MARÇO, NOS CANDIDATOS COMPROMETIDOS
COM O TRABALHO E A LUTA DOS ECONOMIÁRIOS

“UM CAMINHO PERCORRIDO POR VITÓRIAS E CONQUIST
AS”
CONQUISTAS”
companheiros do passado que es-

Para isto, temos de estar

“Vamos continuar perseguindo

mobilizados e compromissados

o desafio de estruturar e buscar

com as nossas pautas de reivindi-

novas realizações em setores que

cações inadiáveis. Portanto, o dia

consideramos essenciais para o nos-

20 de março será o ponto de par-

so quadro social como os setores

tida para as novas conquistas. Isto

Jurídico e Social, além de aprimo-

é, um ponto de encontro rechea-

rarmos as áreas de Benefícios e

Mesmo com os lamentáveis
acontecimentos que provocaram
o desabamento de três edifícios e
causaram enormes problemas no
Edifício Capital, onde estávamos
instalados, as nossas atividades
não sofreram interrupção. Buscamos melhorar todos os serviços
prestados ao quadro social e, por
esta razão, estamos conscientes da
importância destas eleições, que
certamente irão consolidar a nossa performance, dando continuidade ao mandato de conquistas
que agora se finda.
Portanto, contamos com a
presença do quadro social no dia
20 de março na Sede da Caixa
(Av. Almirante Barroso, 25/9 andar) para ratificarmos a nossa
posição de luta em defesa dos direitos subtraídos dos aposentados

do de bons resultados.”

atendimento.

e pensionistas da Caixa.”

tão comprometidos com as lutas
e conquistas. Um ponto de encontro recheado de verdadeira confraternização de colegas e companheiros.
E esta confiança comprova que o caminho que percorremos foi de vitórias, apesar das dificuldades impostas pela herança
de tempos adversos. Agora temos
horizontes nos quais podemos arOlívio Gomes Vieira, a Candidato a Presidente

“Esta data especial para os
economiários, sócios da APACEF/
RJ, marca o encontro de muitos
colegas que fizeram a recente história na Caixa. As eleições revestem-se de um grande significado
para os mais de exatos 1.953 eleitores que terão a oportunidade de
confirmar a credibilidade em seus

Severino Caldas Candidatos a vice-presidente

rebatar mais conquistas.

Os Candidatos inscritos na Chapa 1 - Trabalho e Luta
Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal
Adir Machado da Silva

Afonso Henrique Costa

Édula Enes da Silva

Manoel Bulhosa Fernandes

José Carlos de O. Mandado

Algemar José Ferreira

Elineide de Alcântara Coragem

Maria Augusta dos Santos

Judith Fróes Martins

Albino de Amorim Leite

Helio Velho Barcia

Marly Ferreira de Mattos

Dirceu Dinamir Meira

Almir de Souza Cruz

José Martins Ribeiro

Mário de Souza

Antonio Peixoto Soares

Julia Carnevale Esposel

Maurício Stawnitzer

Carlos Silva

Keline Keller

Nélson do N. Amorim

Carmen Izabel Chitolina

Laércio Vieira Jacques

Paulo Celibaldo Tavares

Cássia Costa

Luiz Carlos de Mattos

Vera Lúcia F. de Moraes

Deoclécio Francisco Costa

Luzia Teixeira de Oliveira

Waldir da Silva

Emilio Volpato Soares
Ernandes de A. Junior

