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 o ARRAIA

A C E FP

Dia 03 de julho, a 
partir das 16h, na Sede 

Campestre da APCEF/RJ, 
em Jacarepaguá

Atrações
Forró Pé de Serra 

Quadrilha 
Comidas típicas 

Brincadeiras
shows 

e muita diversão
VANHA E TRAGA A

 SUA FAMÍLIA

realiza encontro 
para discutir os 
problemas dos

Evento será sábado, dia 19 de junho, 
na Sede Administrativa da APCE/RJ

Dando continuidade à luta 

pelos direitos dos emprega-

dos da CAIXA, a Diretoria 

da APCEF/RJ realizará, no sábado 

(19 de junho) o Encontro com os 

Técnicos bancários do Rio de Janeiro 

(Tb’s). O evento será realizado às 11h 

na Sede Administrativa da APCEF/

RJ (Av. Treze de Maio, 23 Sobreloja, 

Centro). Problemas como reestrutu-

ração da CAIXA, isonomia dos em-

pregados, campanha salarial, PCS, e 

outros específicos dos Tb’s, estarão 

na pauta das discussões. Um time de 

especialistas, além de sindicalistas e 

toda a Diretoria da APCEF/RJ esta-

rão presentes no encontro regional. 

Não fique de fora. Participe!

Por uma Associação mais
democrática e participativa
APCEF/RJ forma Comissão para reformular seu Estatuto

Uma Associação traz em 
sua  raiz a ideia de integrar 
interesses co muns a 

todas as pessoas ligadas a ela. 
E a Diretoria da APCEF/RJ, co
mandada pelo Presidente Manoel 
Lopes de Carvalho, demonstra 
isso claramente quando, na 
composição de sua diretoria e 
exercendo a democracia, formou 
uma Comissão Estatuinte, 

visando ade quar o atual Estatuto 
da entidade ao novo código civil 
e valorizar ainda mais  a par
ticipação dos outros poderes e do 
quadro associativo na APCEF/
RJ. 
 Além de dispor de 
comissões fo cadas em temas 
específicos cujo objetivo é o 
de colocar os associados em 
contato mais direto com a 

entidade, favorecendo a troca 
de experiências e expectativas, 
a Associação busca, com isso, 
realizar uma força em prol do 
segmento, atuar sempre de forma 
imparcial, suprir as necessida
des do seu quadro associativo e 
ainda implantar ações baseadas 
em um senso comum. 
 A comissão é presi dida 
por Luiz Ricardo Maggi, Diretor 
de Assuntos Coorporativos da 
APCEF/ RJ, deve contar com 
os seguintes mem bros: José 
Ferreira Pinto, Diretor Jurí dico 
(Relator); Adir Machado, Presi
dente do Conselho Deliberativo; 
Joha tan Vita Jovita, Presidente 
do Conselho Fiscal; e Heitor.
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Corrida do Pessoal da CAIXA traz de volta FAMÍLIAS 

à Sede Campestre da APCEF/RJ, em Jacarepaguá

O grande sucesso da II Corri-
da do Pessoal da CAIXA foi, 
sem dúvida, trazer de volta 
à Sede Campestre da Asso-

ciação a família economiária. O evento, 
realizado pela APCEF/RJ, na manhã do 
dia 30 de maio, contou com mais de cem 
inscritos, entre crianças, jovens, adultos e 
idosos, e confirmou o trabalho de resgate 
da Associação, que vem sendo realizado 
pela Diretoria comandada pelo Presiden-
te Manoel Lopes de Carvalho (Manoel-
zinho).  
      Atingindo o objetivo de incentivar a 
prática esportiva, estimular a qualidade 
de vida dos associados, além de atrair as 
famílias para desfrutarem dos espaços de 
lazer da APCEF/RJ, o evento, realizado 
em parceria com o grupo ‘Trilha Cario-
ca’ foi patrocinado pela FENAE.
       O desafio de percorrer cinco quilô-
metros nas intermediações da Associação 
foi vencido por dois jovens economiários. 
Na categoria masculina, o primeiro lugar 
ficou para Adriano Fragoso, 22 anos, da 
Agência Penha, que realizou o percurso 
em 18min 21seg. Já Paula Beatriz Silva, 
26, da Ag. Jardim Oceânico, foi a primei-
ra mulher a cruzar a linha de chegada, 
com um tempo de 26min 46seg. 
     Além deles, outros quatro participan-
tes receberam o troféu destinado aos pri-
meiros colocado: João Henrique Costa, 
da Ag. Freguesia, que chegou apenas 14 
segundos após o primeiro lugar (18min 
35seg) e Leandro Farias, da Ag. Itaguaí 
(19min 19seg) ficou em terceiro lugar.
       O segundo lugar feminino foi da filha 
do Associado Roberto Pereira de Car-
valho, da GIRET: Heloísa Carvalho. A 
jovem concluiu a prova em 30min 07seg, 
chegando dois minutos antes da terceira 
colocada, Michele Cordeiro (Ag. Bangu).
        A associada Carla Milena (Ag. Center 
Shopping), que correu acompanhada do 
esposo e também associado da APCEF/
RJ, Arnaldo Michels e o filho Pedro, de 
apenas 5 anos, foi a quarta mulher a rea-
lizar o percurso. 
      Quem também levou toda a família 
para participar do evento foi o associa-
do Alfredo Lopes (Ag. Santa Cruz). Ele 
aproveitou a ocasião para levar a esposa 
Joana e os filhos Carolina, 6 anos, e Ber-
nardo, de apenas 7 meses, para curtirem 

 Os vencedores João, Heloísa (2°), Adriano, Paula (1°), Michele e Leandro (3°)

as belezas da Sede Campestre.  
       Já da família de Deise Araújo (Ag. 
Vila Valqueire), apenas ela e a filha 
Lorena Souza, 8 anos, tiveram pique 
para encarar a mini maratona, que 
contou também com a participação do 
Vice-Presidente Franklin Trindade e 
dos Diretores Sebastião Rufino, Nelson 
Vianna e João Carlos.  
       Todos os participantes receberam 
gratuitamente uma camiseta regata e 
medalha de participação, além de fru-
tas e enérgicos para repor as energias.  
      Após a corrida, foi realizado um 
sorteio de 50 mil pontos no programa 

PAR, entre os novos associados. José 
Francisco Ribeiro foi o contemplado. 
     Quatro participantes da corrida 
também foram sorteados. Carlos Ed-
mílson (DIFUG-RJ), Maria Thereza 
Cristina (Jacarepaguá), Lorena Souza 
(filha da associada Deise) e Luís Antô-
nio (Norte Shopping), ganharam um 
fim de semana na Sede Praiana da As-
sociação, em Rio das Ostras.
      A Diretoria da APCEF/RJ agrade-
ce a todos que participaram e fizeram, 
com seus espíritos esportivos, o grande 
sucesso deste evento. Parabéns a todos 
e até a próxima!!!

Família reunida: Milena, Arnaldo e Pedro; Alfredo com sua esposa e filhos; e Deise e Lorena 
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