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Valcimar Meira é eleito
presidente da FCEPEs
O presidente do Clube dos Empregados da
Petrobras de Natal, Valcimar Silva Meira, foi
eleito presidente da Federação dos CEPEs do
Brasil no último final de
semana.
A instituição, fundada há quase 20 anos, tem
o objetivo de desenvolver
políticas representativas
para os seus filiados corporativamente. Nesse
sentido, a Federação tem
um papel político importante junto à Petrobras,
ao Congresso Nacional e
aos parceiros dos clubes
de petroleiros em todo o
Brasil. Participaram do pleito representantes dos 37 clubes. Valcimar
obteve 68% dos votos, contra 32%
do adversário.
“Há uma disputa histórica entre

Sul e Nordeste, e depois de seis anos
conseguimos recuper a Presidência
desta importante instituição”, disse
Valcimar. O trabalho desenvolvido
por Valcimar e equipe à frente do
CEPE Natal e a articulação junto

aos representantes dos
clubes de outras partes
do país permitiu construir uma chapa consistente, o que garantiu a
vitória.
“Não
apostamos
nesta ideia de divisão
entre Sul e Nordeste.
Unimos o Nordeste,
mas abrimos espaço
para os companheiros
do Sul e Sudeste que
queriam mudança, e o
resultado foi a vitória
com uma maioria consagradaroa que nos dá
a responsabilidade de
representar os Cepes de
todas as regiões do
País”, argumentou o presidente
eleito.
Valcimar foi eleito para presidir a
Federação dos CEPEs pelo triênio
2014-2017.

Curtas
Hoje à noite, acontece a 1ª Festa Brega do CEPE. O evento será realizado a partir das 22h. Para animar a festa,
haverá apresentações de Messias Paraguai e da banda Cinzeiro de Motel.
Quem quiser garantir lugar na festa deve adquirir as entradas na secretaria do Clube, em Nova Parnamirim. As
senhas individuais custam R$ 20,00 para os associados e R$ 25,00 para quem não é sócio do CEPE. A outra
maneira de participar da Festa Brega é adquirindo uma mesa, que comporta quatro lugares. Não-sócios pagam R$
100,00; já os associados pagam R$ 75,00.
Neste final de semana, Kalberg comanda a Domingueira do CEPE. O evento começa ao meio-dia.

