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Novas diretorias em associações de Minas
OURO PRETO

- A Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Ouro Preto elegeu,
no dia 16 último, a nova direção. O presidente da
FAP/MG, Robson de Souza Bittencourt, esteve
presente e deu posse aos eleitos.
A nova direção é comandada por Luiz Carlos
(presidente) e Roberto (vice-presidente), este é
também presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos do município.
Os principais objetivos são expandir o número de associados, criar novas parcerias e
convênios para prestar serviços e viabilizar a construção da sede própria. Associação já tem
o terreno, doado pela Prefeitura.
Robson Bittencourt parabenizou os diretores que saíam, desejou bom trabalho aos atuais
dirigentes, além de unidade na gestão, sabendo que a tarefa vai ser árdua. Colocou a
FAP/MG à disposição para colaborar nesse processo.

DEAPES

– Na próxima sexta-feira (23), o Departamento dos Aposentados e
Pensionistas nas Empresas de Saneamento de Minas Gerais dará posse à Diretoria
Colegiada, gestão 2018 – 2011.
O evento será na sede da Escola Sindical 7 de Outubro, na rua Nascimento, 101, Barreiro de
Cima/Belo Horizonte. No convite de posse, o DEAPES reforça: “Na aposentadoria, a pessoa
deixa de viver pelo trabalho e começa a trabalhar para viver”.
O Coordenador-Geral será Waltencyr Teófilo José de Souza. Veja a composição geral da
Diretoria:

IPATINGA -

A Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga
(AAPI) elegerá sua nova Diretoria no próximo domingo (20).
Mais de 24 mil pessoas poderão votar. Apenas a chapa encabeçada por Elias Caetano
Ferreira está inscrita, para comandar a entidade até 2022.
A eleição acontecerá de 08 às 17 horas, em 27 locais diferentes, abrangendo onze
municípios do Vale do Aço em que a AAPI tem maior número de associados. A apuração
começará logo em seguida, com anúncio do resultado ainda na noite do dia 25.
O atual presidente, Edízio Simplício Netto, declarou que "o momento é de avaliar o trabalho
realizado, com o associado cumprindo seu compromisso de ir às urnas". Na próxima diretoria,
Simplício exercerá a vice-presidência.
No total, a diretoria da AAPI é composta por 45 pessoas.

50 ANOS

- A Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas, Funcionários e ExFuncionários do Conglomerado Bemge (AJUBEMGE) está em festa pelos seus 50 anos.
São muitos anos de luta e defesa dos direitos de seus associados e da população em geral,
pois a Ajubemge sempre esteve comprometida e atuante em favor da Previdência e da
Seguridade Social.
A presidente Maria Lúcia Machado, juntamente com sua diretoria, está preparando uma
comemoração à altura, que acontecerá em maio.
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