Caefe News
EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
A VOZ DA DIRETORIA
CAEFE nos trilhos!
Já foi publicado, em nosso site, o Edital que norteará a eleição dos Diretores de Benefícios e
Financeiro/Administrativo.
Hoje, os Conselheiros, Julliana Timotheo e Mario Pires, exercem, interina e cumulativamente, essas
funções por determinação tomada na reunião 267, deste mesmo Conselho Deliberativo.
Nosso Estatuto vigente não prevê reposição para os cargos de conselheiros, ficam definitivamente,
vagos.
Temos atuado em conjunto ao movimento sindical de Furnas e Associações, de ativos e assistidos,
buscando entender os anseios desses coletivos, em relação a conjuntura atual, que nos envolve.
Estabelecemos convênios e parcerias, uma delas com o Colégio Primeiro de Maio, no bairro do
Maracanã, Rio de Janeiro, entidade ligada ao Sintergia-RJ, de ensino fundamental, médio e técnico.
Nossa assembleia de prestação de contas, ocorrida em 28.04.2022, aprovou o balancete apresentado,
seguindo parecer do Conselho Fiscal. Todas as documentações pertinentes estão constantes no site da
CAEFE.
Voltamos ao presencial no dia 02.05.2022, a CAEFE sendo CAEFE. Preservando todos os cuidados:
distanciamento, álcool em gel, mascaras e etc.
Marque seu atendimento, realizando agendamento, por todos os meios disponíveis: whatsapp, site,
telefone e email, segurança em primeiro lugar!
CAEFE, a sua Caixa de Assistência!

Ricardo Rocha de Castro
Diretor-Presidente
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ELEIÇÕES CAEFE 2022

Conforme informado e acolhido pelo Conselho Deliberativo em dezembro de 2021, os diretores
Financeiro e de Benefícios renunciaram aos cargos por razões pessoais.
Considerando o que estabelece o estatuto e o regimento da Caefe, o Conselho Deliberativo aprovou a
instituição da Comissão Eleitoral que vai dirigir todo o processo para o preenchimento da vacância dos
cargos da Diretoria Executiva.
Convocamos todos os associados a participar do processo eleitoral, cuja votação ocorrerá entre os dias
13 e 17 de junho de 2022.
O calendário eleitoral completo, o Edital de Convocação Eleitoral 2022, a Ficha de Inscrição de
Candidato e Requerimento de Registro de Chapa estão disponíveis no portal da Caefe em:
https://caefe4.websiteseguro.com/site/eleicoes-2022/
Desejamos um processo eleitoral transparente e democrático.

A CAEFE é de todos nós.
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