
A Associação de Pessoal da 
Caixa Econômica Federal, APCEF/RJ, 
através da sua Comissão Eleitoral, esco-
lhida no dia 14 de fevereiro, na Sede da 
entidade, convoca todos os seus asso-
ciados a participarem das eleições para 
a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Deliberativo da entidade para 
mandato do triênio de 2014 a 2017. O pe-
ríodo de inscrição das chapas é de 20 de 
março a 4 de abril e a votação acontece 
nos dias 19, 20 e 21 de maio. 

As chapas interessadas em par-
ticipar do processo eleitoral devem se 
inscrever dentro do período estipulado 
junto à Secretaria da entidade - na Aveni-
da Treze Maio, nº 23, sobreloja, Centro do 
Rio de Janeiro - de segunda à sexta feira, 
das 12h às 18h, mediante requerimento 
encaminhado à Comissão Eleitoral, com 
a composição da Diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal, com a assinatura do 
candidato a Presidente da chapa. 

O prazo para impugnação e 
troca de candidatos será nos dias 14 e 
15 de abril. A Comissão Eleitoral jun-
tamente com o(s) 
representante(s) da(s) 
chapa(s), se reunirão 
no dia 17 de abril para 
apreciação dos pedi-
dos de impugnação e 
análise das substitui-
ções. O edital da(s) chapa(s) inscrita(s) e 
dos candidatos ao Conselho Deliberativo 
será publicado em 22 de abril. 

Já para o Conselho Deliberati-
vo, os candidatos deverão comparecer 
devidamente acompanhados das fichas 
de qualificação, contendo autorização de 

participação, nome completo, o número 
da matrícula, lotação e assinatura (com 
firma reconhecida). Para participar, os 
candidatos precisam 
ser sócios efetivos 
da APCEF/RJ, con-
tar com mais de seis 
meses consecutivos 
no quadro associativo 
imediatamente anterior 
às eleições e estar em pleno gozo dos 
seus direitos sociais e civis. 

As inscrições das chapas deve-
rão conter o nome de todos os concor-
rentes, com 21 membros distribuídos na 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
O Conselho Deliberativo será composto 
pelos 16 nomes que forem mais votados, 
sendo 11 efetivos e cinco suplentes. 

Manoel de Carvalho, o “Mano-
elzinho”, que assumiu a Presidência da 
Associação em junho de 2009, quando 
a entidade passava por problemas dos 
mais diversos, mostrou durante seu man-
dato que com empenho e trabalho é pos-
sível mudar um cenário caótico para uma 

situação mais confor-
tável e totalmente de-
mocrática. E para que 
esse quadro continue 
avançando e mante-
nha os desenvolvi-
mentos conquistados, 

Manoelzinho convoca os associados a 
participarem desse processo eleitoral.

“É de suma importância que os 
associados da APCEF/RJ participem das 
eleições para a escolha da nova Diretoria 
da entidade, pois apenas com participa-
ção e responsabilidade será possível ele-

ger representantes comprometidos com 
o futuro da entidade e que mantenha em 
andamento tudo o que já foi construído e 

conquistado durante o 
meu mandato”, explica 
“Manoelzinho”.

Segundo o Es-
tatuto da entidade, to-
dos os sócios efetivos 
desta Associação, no 

gozo dos direitos sociais, com filiação até 
18 de dezembro de 2013, poderão partici-
par das eleições, através da colocação de 
seus votos na urna que será instalada na 
Sede Administrativa da APCEF/RJ. 

APCEF/RJ abre registro de 
chapas para as eleições 2014

Inscrições vão até
o dia 4 de abril

As eleições 
acontecem nos dias 
19, 20 e 21 de maio

Nos termos do Capitulo 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 mandado do triênio de 2014/2017 (dois mil e quatorze a dois mil e 
dezessete), que serão realizadas no dia 19, 20 e 21 de maio 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 dezembro 
de 2013 (dois mil e treze).
As chapas interessadas em concorrer ao processo eleitoral deverão 
inscrever-se junto à Secretaria da APCEF/RJ, no endereço Avenida Treze 
de Maio, nº 23, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro, RJ, no período de 20 de 
março de 2014 a 04 de abril de 2014, com horário de funcionamento das 
12h às 18h, de segunda à sexta feira, mediante requerimento encaminha-
do à Comissão Eleitoral, com a composição da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal, assinado pelo candidato a Diretor Presidente da chapa. 
Para o Conselheiro Deliberativo, as inscrições serão pessoais. O repre-
sentante 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 numero da matricula, lotação e assinatura 
(com firma reconhecida). Fica estabelecido o prazo de 14 e 15 de abril 
de 2014 para a impugnação e troca de candidatos. No dia 17 de abril de 
2014 a Comissão Eleitoral juntamente com o(s) representante(s) da(s) 
chapa(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 no dia em 22 de abril de 2014. As 
eleições ocorrerão nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2014, no endereço 
Avenida Treze de Maio, nº 23, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro, RJ e, ao 
seu enceramento serão proclamados os eleitos.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2014.
A COMISSÃO ELEITORAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA 
EXECUTIVA, CONSELHOR FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO 

DA ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL DO RIO E JANEIRO – APCEF/RJ.
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Cerveja latão unidade ... R$ 5,50 
balde com 05 unidades ... R$ 25,00 

samba ele raiz 

Iii Das 19h às 23h 

Pestiscos 
variados 


