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Eleições
Funcef 2018
Rio vota Chapa 3
Chapa do Participante

Nos dias 2 a 4 de
abril os empregados da
Caixa estão convocados
a participar das Eleições
2018 da Funcef. O pleito elegerá três membros
para Diretoria Executiva,
dois titulares e dois suplentes para o Conselho
Deliberativo e um titular e um suplente para o Conselho Fiscal da Fundação para os próximos quatro anos.
A Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal
do Rio de Janeiro (APCEF/RJ) apoia a Chapa 3 – Chapa
do Participante.
Entre as propostas da Chapa do Participante estão a cobrança do Contencioso da patrocinadora por
meio negociado ou por ações de regresso; restabelecer a paridade entre patrocinadora e participante, no
equacionamento do REG/REPLAN não saldado; rever
a redução da meta atuarial; incorporar o REB ao Novo
Plano, entre outros.
Composta por representantes de diversos segmentos de trabalhadores da Caixa, a Chapa 3 – Chapa

do Participante reúne forças capazes de restituir o
poder de voz e voto de todos os participantes dentro da Funcef. A APCEF/
RJ crê que a experiência e
o comprometimento desses membros fortalecerão
ainda mais a Fundação e
promoverão mudanças necessárias para o crescimento e recuperação do fundo de pensão.
“Os candidatos que compõem a Chapa do Participante têm anos de experiência na Caixa e, por isso,
terão mais engajamento nas lutas em defesa da CEF
100% pública e por uma Funcef mais forte”, declara
Paulo Matileti, Presidente da APCEF/RJ.
Votação nas Sedes
Considerando que a votação se dará apenas
através da internet, a Diretoria da APCEF/RJ disponibilizará em suas Sedes (Administrativa e Campestre) computadores para que os empregados ativos e
aposentados da Caixa possam exercer o seu direito de
voto nos dias 2, 3 e 4 de abril.

