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Comemorando os 40 anos da FENAE,
APCEF/RJ realiza Corrida do Pessoal da CAIXA

Nem mesmo a baixa temperatura, cerca de 22 °C, afastou as 
dezenas de associados da APCEF/RJ que desejavam parti-
cipar da Corrida do Pessoal da CAIXA 2011, realizada no 

domingo, dia 29 de maio, na Sede Campestre de Jacarepaguá. O 
evento, que contou não só com a participação dos funcionários da 
empresa, mas também com seus familiares, premiou os três primei-
ros colocados nas categorias masculina e feminina da Corrida, que 
teve um percurso de cinco quilômetros.

Associação festeja os 40 anos da Fenae
O domingo foi um dia especial não apenas 

pelo momento de confraternização entre a Di-
retoria da APCEF/RJ e seus associados, mas 
também porque nessa mesma data, há quarenta 
anos, era fundada a Federação Nacional das As-
sociações do Pessoal 
da Caixa Econômica 
Federal  (FENAE). 
Para celebrar a oca-
sião, a APCEF/RJ, por 
meio de sua Diretoria, 
prestou sua homena-
gem através da parti-
lha de um bolo, feita 
ao cântico de “Para-
béns para você”.A Corrida do Pessoal da Caixa 2011 levou dezenas de associados à Sede Campestre no dia 29 de maio

Manoelzinho (à direita) 
entrega a medalha a 
Christian, o primeiro 
associado a chegar

Trio poderoso: Adriana (à esquerda), Denir e 
Roberta foram as primeiras colocadas

Da esquerda para à direita: Leandro, Christian e 
Rafael foram os campeões na categoria masculina

Preocupação com a infraestrutura: ambulância, 
polícia e tenda de hidratação estiveram à 
disposição dos participantes da Corrida

Manoelzinho e Denir partem o 
bolo em comemoração aos 40 
anos da FENAE

Os três primeiros colocados nas categorias 
feminina e masculina receberam os troféusDada a largada, os associados correm em busca da vitória 

 VENCEDORES – FEMININO
1º Lugar: Denir Maria Wechi
2º Lugar: Roberta de Lara Baptista
3º Lugar: Adriana Brasil de Oliveira

VENCEDORES – MASCULINO
1º Lugar: Christian Hahn Jorge
2º Lugar: Leandro Farias Andrade
3º Lugar: Rafael Oliveira Carvalho
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As eleições para 
Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e 
Conselho Deliberativo 
da APCEF/RJ serão 
realizadas entre os 
dias 19 e 21 de julho. 
A Comissão Eleitoral 
já foi definida e as 
inscrições de chapas 
serão aceitas do dia 30 
de maio a 10 de junho. 
Confira ao lado o 
edital de convocação.

PROCESSO DEMOCRÁTICO

A julgar pela preparação, pelo 
empenho e pelo nível dos associados da 
APCEF/RJ, que nos últimos dias intensi-
ficaram os treinos em diversos clubes do 
Estado, a disputa por um maior número de 
medalhas nos Jogos Regionais do Sudeste 
será mais acirrada do que nunca. Além de 
levar atletas que já possuem larga experi-
ência em jogos anteriores – como Denir 
Wechi, medalhista no Tênis de quadra, 
Ieda Araújo (Vôlei de praia), Franklin 
Trindade (Futebol Society Master), Renato 
Correa e Olga Cruz (Natação), entre outros 
-, a Delegação Esportiva da APCEF/RJ, 
comandada pelo Diretor Sebastião Rufino, 

contará com um time de associados que, 
a pesar de novatos, tem uma relação que 
ultrapassa o amadorismo no esporte. É o 
caso de Maria Fernanda (Vôlei), Roberta 
Baptista e Adriana Brasil, ambas do Fute-
bol de salão feminino e também do Atle-
tismo. O que une toda essa turma? Sem 
dúvida a disposição de dar um show em 
Uberlândia (MG), no período de 22 a 26 de 
junho, na edição 2011 dos Jogos Regionais 
do Sudeste. Para que as disputas com pau-
listas, capixabas e mineiros sejam vantajo-
sas para os cariocas, a Associação convoca 
a todos os empregados do Rio para torce-
rem muito pelos atletas da APCEF/RJ.  

Após vários anos, finalmente a APCEF/RJ 
convoca eleição para os seus Três Poderes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA 
EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA 
ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO – APCEF/RJ 

 
Nos termos do Capítulo XXI, do Título IV do Novo Estatuto da Associação do Pessoal 

da Caixa Econômica Federal – APCEF/RJ, especialmente em observância ao artigo 63, 

a Comissão Eleitoral convoca as eleições para a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal 

e Conselho Deliberativo, para mandato do triênio de 2011/2014 (dois mil e onze/dois 

mil e quatorze), que serão realizadas nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2011 das 10h às 

16h, pelo voto direto dentre os sócios efetivos desta Associação, no gozo dos direitos 

sociais segundo o Estatuto, com filiação até 18 de janeiro de 2011 (dois mil e onze). As 

chapas interessadas em concorrer ao processo eleitoral deverão inscrever-se junto à 

Secretaria da APCEF/RJ, no endereço à Avenida Treze de Maio, nº 23, sobreloja, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ, no período de 30 de maio de 2011 a 10 de junho de 2011, 

com horário de funcionamento de 12h às 18h, de segunda à sexta-feira, mediante 

requerimento encaminhado à Comissão Eleitoral, com a composição da Diretoria 

Executiva e do Conselho Fiscal, assinado pelo candidato a Diretor Presidente da chapa. 

Para Conselheiro Deliberativo, as inscrições serão pessoais. O representante da chapa 

junto à Comissão Eleitoral e os candidatos ao Conselho Deliberativo deverão 

comparecer devidamente acompanhados das fichas de qualificação dos candidatos, 

contendo autorização de participação na chapa, nome completo, o número da matrícula, 

lotação e assinatura (com firma reconhecida). Fica estabelecido o prazo de 13 a 14 de 

junho de 2011 para a impugnação e troca de candidatos. No dia 16 de junho de 2011 a 

Comissão Eleitoral juntamente com o(s) representante(s) da(s) chapas(s) se reunirá para 

apreciação dos pedidos de impugnação e análise das substituições. O edital da(s) 

chapa(s) inscrita(s) e dos candidatos ao Conselho Deliberativo será publicado em 17 de 

junho de 2011. 

 

Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2011. 

Em busca da superação, Delegação Esportiva da APCEF/RJ parte 
para Uberlândia para disputar os Jogos Regionais do Sudeste

Parte da equipe da Delegação Esportiva 
da APCEF/RJ, comandada pelo Diretor 
de Esportes Sebastião Rufino (ao centro).


