




No mês de março último, o governo federal oficializou a mu-
dança na composição da diretoria da CAIXA, quando a então pre-
sidenta Maria Fernanda Ramos Coelho foi substituída pelo vice-
presidente de Governo, Jorge Hereda.

Reclamando o que é justo

Um breve balanço da gestão Ma-
ria Fernanda mostra que, mes-

mo tendo enfrentado um período 
bastante tumultuado, ela soube con-
duzir os destinos da empresa e nos 
legou um ambiente mais aberto ao 
diálogo com os empregados, recha-
çando qualquer tipo de perseguição. 
Empossada a nova diretoria, a expec-
tativa dos empregados é que seja pre-
servado este clima de relacionamen-
to democrático e que a empresa siga 
cumprindo sua missão de principal 
agente de políticas públicas, além de 
conservar o atual e elevado nível de 
relacionamento com as entidades re-
presentativas.

Outro assunto de grande impor-
tância para os empregados refere-se 
ao prazo prescricional para as ações 
visando inclusão do CTVA (Comple-
mentação Temporária Variável por 
Ajuste de Mercado) no saldamento 
do REG/Replan, que se encerra em 
31 de agosto próximo, data final para 
ingresso com ações na Justiça do 
Trabalho. 

Isto significa que, para os funcio-
nários comissionados que à época 
do saldamento do REG/REPLAN 
(31/08/2006) recebiam a verba CTVA, 
é preciso até essa data (31/08/2011) 
ingressar com ação individual contra 
a CAIXA para que o valor do CTVA 
seja considerado no saldamento e/ou 
repassado à FUNCEF, e, conseqüen-
temente, incluído na complementa-
ção da aposentadoria.

Vale salientar que a FENAE irá 
protocolar na Justiça um “protesto 
interruptivo de prescrição”, visando 
paralisar e renovar a contagem des-
te prazo, ampliando-o por mais cinco 
anos. Todavia, há o risco da Justiça 
negar essa demanda da Federação, 
em prejuízo daqueles que, por ventu-
ra, não entrarem com ação até o dia 

Editorial

3

31 de agosto próximo.
Por outro lado, a FENAE 

e as APCEFs não entrarão 
com a ação coletiva visando a 
integração da CTVA, em de-
corrência de antiga jurispru-
dência, segundo a qual as en-
tidades não podem substituir 
processualmente os seus associados. 
Portanto, para os empregados que 
almejem ter os seus direitos garanti-
dos, o ideal é ingressar com ação in-
dividual através de uma consultoria 
jurídica de sua preferência, até a data 
acima citada.

Cabe a cada um dos empregados 
lutar pelo respeito aos seus direi-
tos individuais, muito embora haja 
quem tenha um certo “pudor” em 
ajuizar contra a empresa na qual tra-
balha. Mesmo estranho, esse é tam-
bém um direito individual, apesar de 
inexplicável face ao comportamento 
da CAIXA, empresa recordista em 
processos na Justiça do Trabalho por 
ser contumaz na sonegação de direi-
tos dos seus empregados.

Neste aspecto, nunca é demais 
citar que, além do CTVA, há os ca-
sos do PCS/98, quando a CAIXA 
ampliou a jornada de trabalho dos 
ocupantes de cargos técnicos e de 
assessoramento para oito horas diá-
rias, quando até então havia circular 
estipulando a jornada de seis horas 
com pagamento de horas extras para 
quem cumprisse a sétima e a oitava 
hora, o que abrangia inclusive cargos 
gerenciais. Essa jornada arbitrária foi 
imposta a partir de 1998 aos deten-
tores de funções técnicas, e muitos 
colegas que se dizem “legalistas” e 
que defendem ardorosamente os in-
teresses da empresa, alegam que a 
opção pela ampliação da jornada de 
trabalho “foi assinada de punho pró-
prio pelos colegas”. Todavia, é fato 

que a própria Justiça do Traba-
lho já reconhece a jornada de 
seis horas para aqueles acima 
citados.

Outro caso, também em 
1998, ocorreu na mudança da 
nomenclatura de “função de 
confiança” para “cargo comis-
sionado”, quando a CAIXA su-
primiu as verbas VPS nos con-
tracheques dos empregados 
com cargo de confiança. Este 
fato tem sido objeto de outras 
ações.

Além disso, colegas que 
passam mais de trinta anos 
sendo explorados com horas 
extras, muitas vezes aos sába-
dos e domingos, hoje se consi-
deram no direito de cobrar na 
Justiça as chamadas nonas e 
décimas horas, o que também 
já tem sido reconhecido no âm-
bito judicial, a exemplo do que 
ocorreu recentemente na Para-
íba. Cabe à APCEF PE esclare-
cer que cada um deve acionar 
o que achar que tem direito, es-
clarecendo ainda que ninguém 
deverá comparecer a uma au-
diência na condição de tes-
temunha contra sua vontade, 
ou seja, a empresa pode exigir 
que o empregado compareça 
na condição de preposto, mas 
na condição de testemunha 
contra um outro colega, é ile-
gal, configura-se assédio moral 
caso seja forçado a tal ato.
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Festa na posse da nova Diretoria

O evento foi prestigiado por um 
grande número de associados e 

pelo presidente da Fenae, Pedro Eu-
gênio.

A Diretoria eleita tem como 
principais metas a continuidade e 
ampliação do trabalho iniciado na 
gestão 2008/2010, com amplas pers-
pectivas de solucionar alguns objeti-
vos ainda por alcançar, a exemplo da 
recuperação do Ginásio de Esportes. 
O presidente reeleito, Josias Galeno 

agradeceu o apoio da Fenae e disse 
que a nova gestão almejará também 
a implantação do Orçamento Partici-
pativo da entidade, “provavelmente 
a partir do exercício 2012, tão logo 
sejam resolvidos alguns contigencia-
mentos orçamentários”.

Pedro Eugênio falou da sua “ale-
gria em encontrar a APCEF/PE tão 
organizada e saber que vivemos um 
momento muito especial para as AP-
CEFs, para a Caixa e para o país, um 
momento rico e o começo de uma 
década de ouro para o Brasil e para 
todos os brasileiros”.

O presidente do Conselho Deli-
berativo, Alexandre Luna, também 
enfatizou o agradecimento da Asso-
ciação ao “apoio irrestrito da Fenae, 
parceira de primeira hora em todos 
os momentos da última gestão”.

Após a cerimônia de posse os as-
sociados fizeram um brinde coletivo 
e deram continuidade ao Festival de 
Chope.

Tomou posse no domingo 17 de janeiro, a nova 
Diretoria Executiva e os Conselho Deliberativo e 
Fiscal da APCEF/PE, em cerimônia realizada na 
sede do Janga. 

Uma das metas 
da nova gestão é 
adotar o Orçamento 
Participativo

O presidente da Fenae, Pedro 
Eugênio e o da APCEF/PE, Josias 
Galeno

Associados prestigiaram a posse e a festa Diretoria fez sua primeira reunião no dia da posse
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O ano de 2011 começou com mais 
um grande sucesso: a 3º Colô-

nia de Férias realizada pela APCEF/
PE no período entre os dias 17 a 21 de 
janeiro, no horário das 10h às 16h. Foi 
uma semana de muitas atividades no 
Clube do Janga, para os filhos dos 
associados com faixa etária entre os 
4 a 12 anos.

A meninada se divertiu pra valer 

3ª Colônia de Férias

com atividades como oficinas de mú-
sica e de arte, recreação, jogos, lan-
ches, futebol, vôlei, natação, passeios 
a cavalo e ao Game Station, jogos de 
salão - xadrez, dama, dominó, sinuca, 
contação de histórias, entre outras - 
tudo acompanhado por uma equipe 
de monitores e recreadores experien-
tes e de competência comprovada. 
Em 2012 tem mais!
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Casa da Folia foi tricampeã de animação
Pelo terceiro ano consecutivo, a 

Casa da Folia da APCEF/PE e 
Agecef/PE abriu suas portas para 
os associados das duas entidades 
durante o Carnaval de rua da cida-
de de Olinda (PE). A pedido dos 
foliões, a casa mais uma vez ficou 

localizada na Praça Matriz de São Pedro, bem no 
foco da folia. O espaço foi um sucesso total, com a 
presença de muitos associados das duas entidades 
promotoras dessa grande integração e de muitos 
reencontros de colegas.

A folia foi tão animada e o sucesso tão unânime, 
que a Casa da Folia reabriu extraordinariamente no 
sábado 12 de março, para comemorar o aniversário 
de Olinda e possibilitar um encontro entre os asso-
ciados que viajaram durante o Carnaval.

No dia 26 de fevereiro aconteceu 
a Matinê Infantil da APCEF 

Janga, reunindo dezenas de masca-
rados, fadas, super-heróis, pierrôs e 

Matinê Infantil 
agitou o Janga

A APCEF Caruaru rea-
lizou no dia 19 de fe-

vereiro sua Manhã de Sol e 
primeira prévia do Carnaval 
2011. Animada pela Orques-
tra de Frevo do Bruguello, 
a folia teve também muito 
frevo, samba e axé, além de 
grande confraternização da 
família Caixa/APCEF.

No mesmo dia houve a 
solenidade de posse dos 
Conselheiros da APCEF/PE 
eleitos para o triênio 2011/ 
2013.

Carnaval 
começou 
em Caruaru

colombininhas. Além do desfile de 
fantasia a prévia carnavalesca teve 
muitas brincadeiras, frevo, folia e 
samba no pé.
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Dirigentes e associados da APCEF/PE prestaram 
uma justa e especial homenagem ao Conselheiro 

Antônio Miranda pela sua aposentadoria, após muitos 
anos de serviços prestados à Caixa Econômica Federal. 
A cerimônia aconteceu no dia 19 de fevereiro, na AP-
CEF Caruaru, durante a Manhã de Sol e posse dos Con-
selheiros Deliberativos e Fiscais da Associação. Pes-
soalmente e através de um vídeo exibido na ocasião, 
familiares, colegas da Caixa e funcionários da APCEF/
PE resgataram fatos históricos (e pitorescos) da sua tra-
jetória vitoriosa na empresa e na APCEF.

Homenagem a
Antonio Miranda

Em mais uma parceria com 
a FENAE, a APCEF/PE 

comemorou o Dia do Aposen-
tado em festa realizada no dia 
18 de fevereiro, no Clube de 
Campo do Sindicato dos Ban-
cários, em Aldeia. Na ocasião 
foi prestada homenagem à 
Dra. Joana D’Arc Montenegro 
da Rocha Lima, presidenta da 
União Nacional dos Econo-
miários de Pernambuco, que 
recebeu o título de sócia bene-
mérita da APCEF/PE. A festa 
foi animada com muito frevo e 
música dos anos 60 e 70 e con-
tou com um delicioso almoço 
de confraternização, sorteios 
de brindes e reencontros de 
amigos e colegas aposentados 
da CAIXA.

Festa emocionante dos Aposentados

Toinho vestiu a camisa do seu novo bloco
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Em jogo bastante disputado, as equipes 
de Retaguarda x Região 5 disputaram 
a final do Campeonato de Futebol 2011 

da APCEF/PE, com vitória da Retaguarda, 
campeã da temporada. Na decisão de 3° e 4° 
colocados a equipe de Casa Forte venceu Zona 
Sul por 4 x 2 e conquistou o terceiro lugar.

O Campeonato deste ano reuniu as equi-
pes do Cabo/Ti; Casa Forte; Olinda; Região 5; 
Retagurda; e Zona Sul. No mês de maio, devi-
do às fortes chuvas, a competição sofreu uma 
breve interrupção, mas voltou com toda força 
e apresentando futebol de alto nível.

Na partida final, quando o jogo aparentava 
que iria para prorrogação, já que o placar es-
tacionara em 1 x 1, nos minutos finais o meia 
Sidney numa cobrança de falta decretou a 
vitória e o título inédito para equipe da Reta-
guarda. Nas fotos ao lado, as equipes campeã 
e vice.

Campeonato de Futebol 2011

Craques da Retaguarda

Região 5 foi a vice campeã

A diretoria da AP-
CEF/PE trabalha 
com muito afinco 
visando os VII 

Jogos do Nordeste das AP-
CEFs, que se realizarão no 
período de 7 a 10 de setem-
bro próximo, em Maceió - AL. 
A perspectiva da delegação 
pernambucana, composta 
por 105 atletas/empregados 
da CAIXA, que participarão 
de todas as modalidades em 
disputa é bem arrojada. “Nes-
ta edição estaremos focando 
com bastante zelo na moda-
lidade Atletismo, especial-
mente na Corrida Rústica, ao 
contrário de anos anteriores 
quando a deixamos em plano 
secundário”, informa Sidney 
Corrêa, Diretor de Esportes. 
Intensificando o ritmo da 

preparação, todos os atletas já 
iniciaram treinamentos, inclusi-
ve no dia 2 de julho realizou-se 
a primeira seletiva para compor 
a delegação, processo que terá 
continuidade no final de julho. 
“Estamos trabalhando algumas 
mudanças na preparação da nos-
sa delegação, primeiro ao con-
tratar os serviços do professor 
Fabiano Souza, “Chokito”, nosso 
novo Coordenador de Esportes, 
que considero um dos melhores 
e entre os mais sérios profissio-
nais da área. Decidimos também 
que, a partir desta edição, ocor-
rerão seletivas de todas as mo-
dalidades possíveis na APCEF 
Caruaru, pois precisamos contar 
também com a força dos colegas 
lotados no interior. Além disso, 
viabilizamos o início da prepara-
ção física dos atletas desde o mês 

de maio, com acompanhamento do 
professor Renato Guerra; tudo no 
intuito de quebrar alguns paradig-
mas antes estabelecidos e buscar 
o titulo máximo da competição”, 
completa Sidney.

Modalidades em disputas nos 
Jogos do Nordeste: Futsal (mas-
culino e feminino) – treinos em 
Caruaru; Vôlei (masculino e femi-
nino); Vôlei de areia (masculino e 
feminino); Basquete (masculino); 
Natação (masculino e feminino); 
Natação Máster* (masculino e 
feminino); Futebol Society (mas-
culino); Futebol Society Máster* 
(masculino); Atletismo (masculino 
e feminino); Corrida Rústica (mas-
culino e feminino) – por faixa etá-
ria; Tênis de Campo (masculino e 
feminino); Tênis de Mesa (mascu-
lino e feminino); Xadrez; Damas; 
Dominó; Canastra e Sinuca.

VII Jogos do Nordeste das APCEFs
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O dia 29 de maio foi um 
domingo chuvoso no 
Recife. Tempo nubla-

do, mas não para as dezenas de 
atletas que atenderam ao cha-
mado da APCEF/PE para parti-
cipar da III Corrida do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal, 
em comemoração aos 40 Anos 
da FENAE. Neste ano o evento 
teve novidades como o percur-
so no Centro da cidade e a par-

3ª Corrida do Pessoal da Caixa
ticipação aberta ao público em geral, 
passando a estar incluída no calendá-
rio dos Corredores de Rua de Recife.

Às 8h a largada aconteceu em 
frente ao Monumento Tortura Nunca 
Mais, na Rua da Aurora, seguindo o 
percurso por pontes e ruas históricas, 
além da Prefeitura do Recife, retornan-
do ao ponto inicial. Foi uma festa bo-
nita, com participação de pessoas das 
diversas faixas etárias. Para o Diretor 
de Esportes da APCEF, Sidney Corrêa, 

“a Diretoria estava certa quando pen-
sou em trazer a realização da corrida 
para a cidade de Recife, atendendo 
aos pedidos antigos dos associados. 
O evento agregou um bom número 
de pessoas, apesar das fortes chuvas, 
e teve uma repercussão muito boa na 
mídia, o que também é positivo para 
as entidades envolvidas na sua reali-
zação. Enfim, foi um sucesso diante da 
nossa expectativa”.
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Paulo Moretti - Vice-
presidente da APCEF/PE:

“Há muito tempo que a AP-
CEF/PE não realizava uma 
festa no nível do São João dos 
Empregados da CAIXA/2011. 
Foi a melhor dos últimos anos 
e um marco na história da As-
sociação. A proporção que o 
evento tomou, graças à parce-
ria com a SR Recife e a parti-
cipação decisiva de outros par-
ceiros, colaboradores, sócios e 
amigos, possibilitou que reali-
zássemos um evento que ficará 
para sempre na memória dos 
sócios.”

Jair Raupp - Diretor Financeiro:
“Agradeço a todos os nossos co-

legas, colaboradores e companheiros 
de CAIXA que participaram e reali-
zaram uma festa que mereceu nota 
dez. Vamos trabalhar para que no 
próximo ano possamos realizar uma 
festa melhor ainda. O evento foi um 
exemplo de que a união faz a força. A 
diretoria focada, unida e trabalhando 
com vigor, compartilhando com os 
colegas, com a Superintendência e a 
AGECEF, faz com que os resultados 
aconteçam. É assim que vamos ca-
minhando. Saímos de uma situação 
extremamente delicada para uma es-
tágio que faz jus ao que representa a 
nossa entidade.”

Sidney Corrêa - Diretor de 
Esportes:

“O São João deste ano ficou marcado 
pela mudança de patamar nas festas 
da APCEF. Além de trazermos para 
o Recife, agregando mais pessoas, 
realizamos um evento com dimensão 
bem maior, e sem qualquer prejuízo 
para a Associação, muito pelo con-
trário, ampliando também o resulta-
do superavitário. Vale salientar que 
este sucesso só foi possível graças 
ao envolvimento efetivo de vários 
colegas no projeto; à parceria com a 
Superintendência Recife, fundamen-
talmente na pessoa de Simone; a 
ONG Moradia e Cidadania e outros 
parceiros comerciais além de, espe-
cialmente, do apoio dos funcionários 
da APCEF, decisivo nos momentos 
mais importantes.”

A união de trabalho e forças entre vários parceiros foi decisiva para a 
organização, realização e sucesso do “São João do Pessoal da Cai-

xa”. O público que compareceu no dia 10 de junho ao Clube Português, 
aproveitou, aprovou e tomou conta da festa.

Teve de tudo um pouco, típico de uma grande festa junina. Barracas 
instaladas no pátio, jogos, comidas típicas, fogueira, concurso da Rai-
nha do Milho, quadrilha, muito forró (com Irah Caldeira, Chico Balla e 
Trio Pé de Serra) e animação a noite inteira.

Entre os dirigentes, associados e funcionários da APCEF, a visível 
satisfação pelo resultado alcançado, mais uma comprovação de que 
quando se divide responsabilidade o resultado efetivamente aparece.

São João do Pessoal da Caixa
Festa junina para ficar na história

DEPOIMENTOS
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Antônio Pacheco - Diretor 
Social e Cultural

“A festa só foi possível graças ao en-
volvimento e à parceria das várias 
equipes. Trabalhamos juntos para fa-
zer uma festa diferente, grande e que 
pudesse envolver todos os emprega-
dos da rede. Tivemos êxito e, com cer-
teza, é apenas o primeiro momento 
de muitas outras que ainda realizare-
mos com essa grandeza. Para seu su-
cesso contamos com o apoio funda-
mental da Superintendência Recife, 
grande parceira que abraçou a causa 
de realizar este evento. A união da di-
retoria da APCEF também tem sido 
indispensável, agregando ideias que 
levem a Associação pra frente, e tra-
balhando com afinco para o sucesso 
da Associação.”

Alexandre Luna - Presidente do 
Conselho Deliberativo:

“Realizamos nesse mês de junho 
duas festas de grande porte, no Reci-
fe e em Caruaru, ambas coroadas de 
êxito. Este sucesso deveu-se às diver-
sas parcerias, principalmente com a 
SR Recife, além do envolvimento de 
toda a equipe da Associação, direto-
res e funcionários, que mais uma vez 
realizaram um evento de peso. Esta-
mos todos de parabéns pelo resulta-
do destas e de tantas outras ações, o 
que nos motiva a convidarmos mais 
e mais colegas a associarem-se à AP-
CEF. Esta, aliás, deve ser uma con-
clamação permanente a todos os só-
cios. Vamos fortalecer a nossa casa, 
com um número cada vez maior de 
associados! Traga mais um colega!”
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Uma noite inesquecível!
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Eita, forró bom danado!
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No dia 16 de Abril, a Diretoria da APCEF/PE 
promoveu para os associados um passeio 

especial para Nova Jerusalém, onde assistiram 
à encenação da Paixão de Cristo e reviveram a 
morte e ressureição de Jesus Cristo, na inter-
pretação de Thiago Lacerda.

No Dia 8 de maio, mães e sogras rece-
beram a carinhosa homenagem dos 

seus filhos, filhas, genros e noras. A Or-
questra Perfil tocou o melhor de todos os 
ritmos e épocas, enquanto a Banda Carta-
da Pop Rock agitou a tarde do Janga. Foi 
uma festa nota dez, disseram as mamães.

Nova Jerusalém

Dia das Mães

Atendendo a reivindicação antiga dos asso-
ciados de Petrolina, a APCEF/PE, através do 

seu departamento de convênios, fechou parceria 
com a AABB daquela cidade, visando atender 
melhor seu corpo de associados local.

Parceria com AABB Petrolina

Histórico colaborador da APCEF/PE desde o início dos 
anos 80, Carlos Alberto Rocha dos Santos é nacional-

mente conhecido como Mexicano. Aos 60 anos de idade, 
ele continua ativo nas comissões técnicas das delegações 
esportivas da Associação, na maioria das vezes para dispu-
tas oficiais dos Jogos da Caixa ou da Fenae. “A principal 
compensação que recebo da minha participação nas com-
petições da APCEF/PE é a oportunidade de fazer novas 
amizades e de conhecer lugares que, certamente por conta 
próprio, eu jamais iria ter condições de conhecer”.
Mexicano, que é despachante por profissão, assessora os 
amigos, quase sempre por solidariedade e prazer. Por esta 
razão, é tratado como um verdadeiro colega de trabalho. 
Da mesma forma com que se preocupa com os amigos da 
Caixa, os amigos da Caixa sempre retribuem essa genti-
leza lhe dando o apoio necessário nas horas difíceis. Foi o 
que aconteceu recentemente quando teve o seu carro, que 
não tinha seguro, roubado em assalto. Numa ação relâm-
pago dos amigos, que hoje se espalham por diversos es-
tados do Brasil, em menos de um mês Mexicano já estava 
“montado” outra vez. Dentre as muitas virtudes, como a 
amizade sincera e a presteza, também se destaca o fato de 
ser um abstinente alcoólico nato. Mexicano nunca bebeu. 

Mexicano: trinta anos de fidelidade

“Não combina comigo”, assegura, e é por isto que sempre é 
contratado para dirigir os carros dos amigos em ocasiões 
em que os proprietários dos veículos já estão programados 
para exagerar nas “bebemorações”. Ou para viagens longas, 
transportando famílias inteiras, com muita responsabilida-
de e segurança.
Casado com dona Romilda, tem dois netos, Carlos Alexan-
dre e Carla Alexandra, filhos do seu filho Alexandre Santos, 
falecido prematuramente.

Mexicano

Perfil
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Para a Diretoria do Inte-
rior, o primeiro semestre 
desta nova gestão foi 

muito proveitosa. “Finalizada a 
primeira gestão, voltada priori-
tariamente para a revitalização 
financeira da Associação, e com 
foco na recuperação estrutural 
da sede do Janga, começamos 
a planejar ações que venham 
a fortalecer a nossa presença 
junto ao associado”, explica o 
diretor Ramon Siqueira. Ele 
informa que a diretoria, jun-
to com os novos conselheiros 
empossados no início do ano, 
estão empenhados em maximi-
zar a importância da APCEF/
PE na vida de cada um dos 
associados. “Perseguindo este 
objetivo, temos estudado ações 
e investimentos sustentáveis, 
que venham trazer benefícios e 
melhorias na qualidade de vida 
dos colegas”.

Dentre estas ações, desta-
cam-se os eventos sociais e co-
memorativos de nossa cultura, 
que foram realizados neste pri-
meiro semestre, com sucesso 
de público e participação efe-
tiva dos associados. “Entendo 
que são momentos de grande 
importância para o resgate da 

Caruaru tem semestre de sucesso

participação dos colegas nos eventos 
festivos da APCEF, além de promo-
ver uma excelente oportunidade de 
reencontro de velhos amigos e de 
confraternização da família Caixa/
APCEF/PE”, continua. Ele cita como 
destaques, a “1ª Manhã de Sol de nos-
sa sede do interior, realizada em fe-
vereiro deste ano, simultânea à posse 
dos nossos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal, que num gesto de valorização 
ao interior, do nosso presidente Ale-
xandre Luna, convocou a posse para 

acontecer em nossa sede Caruaru. 
Bem como, não podíamos deixar de 
comemorar o sucesso de nossa Festa 
de São João ocorrida no último dia 25 
de junho, que fazendo valer o título 
do melhor São João do Mundo, co-
memoramos com cerca de duzentos 
colegas que se deliciaram com uma 
farta mesa de comidas típicas e se es-
banjaram com muito alegria, embala-
dos no ritmo do forró, que culminou 
com um passeio panorâmico no “ 
Trem do Forró”, com paradas estraté-

gicas no Alto do Moura e 
Pátio do Forró”. Abaixo, 
registramos manifesta-
ções recebidas dos cole-
gas que participaram da 
nossa festa, que promete 
ser ainda mais grandio-
sa no próximo ano.

- “Sou testemunha do 
sucesso de organização 
e animação do São João 
da APCEF/PE em Carua-
ru no dia 25.06.2011. Que-
ro parabenizar os organi-
zadores da festa. - Fábio 
Rogério Gomes Freitas 
- Conselheiro Fiscal - AP-
CEF/PE.

- “Muito boa a festa 
da APCEF. Parabéns à 
Diretoria e toda a turma. 
- Taciano de Sá Nogueira 
Mendes – Ag. Carpina/
PE 



Aparecida Chung - Psicóloga Clinica e 
Neuropsicóloga
Boa Viagem: (81) 3326.4523, São Lourenço da 
Mata: (81) 3361.1631/9747.2439, 
Gravatá: (81) 3533.0673

Gêsa-Cléa Oliveira Lima - Psicóloga e 
Neuropsicóloga 
Ilha do Retiro: (81) 3445.4300/87.651317, São 
Lourenço da Mata 

Lúcia Ferreira dos Santos - Fisioterapia 
especializada em Biofeedback
Ilha do Retiro: (81) 3051.0018/8618.5706

Mônica Diniz - Ginecologia, Uroginecologia e 
Cirurgia Vaginal 
Boa Viagem: (81) 3342.4938/8848.2282
Noélia Absalão - Psicanálise, Neuropsicologia e 
Psicologia Escolar
Ilha do Retiro, Boa Viagem e São Lourenço da 
Mata: (81) 9661.3661/9494.7477/
3445.4300/3445.5987/3326.4523/3465.6617

Convênios

Novos credenciados ao APCEF Saúde

Novos Convênios do VPCEF
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Edna D’arc C. Santos
- Psicoterapia Individual e em Grupo e entre 
outros
Aflitos e Boa Viagem: (81) 8821-9554/9971-4909

Roberta A. de Azevedo de Moura 
Rosa e Silva (ETC): (81) 3241-0061/9272-2214

Taciana Paula - Psicóloga Clínica 
Boa Viagem:(81) 3076-6987 / 9156-1972, Ilha do 
Leite:(81)3076-6987/9156-1972,
Gravatá : (81)3533-0673
Fisiotrauma - Caruaru: (81) 3721.0092 

Lucilo Maranhão Diagnóstico por Imagem – 
Derby 
Fone: (81) 3092.6733

Clécia Lorena – Psicóloga 
Fone: (81) 9652.6978/8520.6027

Aníbal Ribeiro – Odontologia 
Fone: (81) 3088.8482/8844.7655/9928.4608

AABB - Associação Atlética 
do Banco do Brasil em 
Petrolina
Academia Moviment - Casa 
Caiada - Olinda
Fone: (81) 3432.9803

Academia Treinne
Jardim Atlântico - Olinda
Fone: (81) 3431.2871/8878.2728

Academia Raia 7
Casa Caiada - Olinda 
Fone: (81) 3432.0333/3432.0338

Academia Olympu - Torre 
Fone: (81) 3227.4250/3445.4879

Academia VillaDella - Piedade
Fone: (81) 3468.2154

Priscila Paiva de Andrade - 
Consultoria de Moda 

Fone: (81) 9657.3368
Wizard - Casa Caiada - Olinda 
Fone: (81) 3492.9520/3011.3300

Wizard – Casa Forte e 
Imbiribeira 
Fone: (81) 3266-9000 /3428.9615

CCAA - Rio Doce 
Fone: (81) 3432.2836

CCAA - Casa Caiada 
Fone: (81) 3431.6661

People - Boa Vista e Caruaru 
Fone: (81) 3222.8057/ 3722.2262

Faculdade FAMA - Recife
Fone: (81) 3081.0596

Faculdade Santa Maria – Boa 
viagem 
Fone: (81) 3465.0702

Rodrigo Peixoto Shibuya – 
Personal Trainer 
Fone: (81) 8801.0278

Portal dos Arcanjos – Boa 
Viagem 
Fone: (81) 3467.3820

Faculdade IBGM – Boa Vista 
Fone: (81) 3231.77712

Yázigi Internexus – Recife e 
Olinda 
Fone: (81) 3301.6325

Jaula Cursos – Boa vista 
Fone: (81) 3423.1949

Britanic Ensino de Idiomas 
LIDA – Piedade, Aflitos, 
Madalena, Boa Viagem e 
Setubal
Fone: (81) 3468-3434
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Parceria APCEF
e RDC Férias

Parceria da APCEF, a equipe do Clube de Viagens 
RDC Férias participa ativamente dos eventos rea-

lizados pela Associação. Durante o São João dos Em-
pregados da Caixa, no dia, o Gerente Regional da RDC 
Férias, Vagner Ruffo, enfatizou que “a parceira está 
sendo um sucesso, graças à boa receptividade do novo 
produto oferecido pela empresa ”. Na mesma ocasião, 
o Represente da RDC, José Roberto, enfatizou que “a 
parceria é vantajosa para todos e tem trazido muita sa-
tisfação para todo o pessoal da Caixa”.

Novo Diretor

Marconi Apolo Dutra Araújo é o novo Dire-
tor de Relações Trabalhistas da APCEF/

PE. Ele substitui Marlos Bahia de Aguiar, que por 
motivos de saúde ficou sem disponibilidade para 
continuar na direção.

A indicação do novo dirigente seguiu os trâ-
mites previstos no Estatuto da entidade e foi rea-
lizada através de lista tríplice e escolha final pelo 
Conselho Deliberativo.

José Roberto 
e Vagner 

Ruffo 
prestigiaram o 
São João dos 
Empregados 

da Caixa

Rua Aureliano Artur Soares Quintas, 799 - Janga - Paulista - PE 
Tel.: 81 3434.0450 - apcefpe@apcefpe.org.br

www.apcefpe.org.br

Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal em Pernambuco

Venha ser nosso Sócio Durval Reis se aposenta
Familiares, amigos 

e companheiros de 
Durval Reis (ex-presi-
dente da APCEF/PE) 
prestaram-lhe homena-
gem, no mês de maio 
último, por ocasião de 
sua aposentadoria como 
empregado da Caixa. 

Interiorização continua

Dando continuidade à interiorização de suas 
ações, a diretoria e equipe de promotoras da 

APCEF/PE realizaram, no mês de julho, visita à 
Agência 7 de Setembro, em Petrolina. Na ocasião 
foram firmados novos convênios e parcerias visan-
do ampliar o leque de serviços aos associados da-
quela Região.



Balanço
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Na noite do dia 11 de fevereiro o associados da 
APCEF e esperantista pernambucano Sebas-

tião Pimentel de Assis ingressou na carreira literá-
ria, através do lançamento do livro “Jes, Sinjoro! Vi-
kto Vivas”, um romance originalmente escrito em 
esperanto com lançamento simultâneo em portu-
guês, com a tradução feita pelo próprio Sebastião.

Foi a primeira vez no Brasil que o lançamento 
de um livro originalmente escrito em esperanto 
acontece ao mesmo tempo que a tradução em lín-
gua nativa, feita pelo autor.

A cerimônia de lançamento ocorreu na sede da 
União Brasileira de Escritores, secção Pernambuco 
(UBE-PE). Cerca de 200 pessoas estiveram presen-
tes, dentre elas, vários empregados da Caixa. Con-
tatos com o autor: (81)32414749 - 3243.8900 (Agên-
cia Encruzilhada). 

Associado em noite de autógrafo

O superintendente Pedro Santiago despediu-se, 
no dia 30 de junho, de suas atividades como 

bancário da Caixa Econômica Federal. Durante 31 
anos, Pedro exerceu suas atividades profissionais 
com paixão, competência, simplicidade, zelo e com-
panheirismo. Para seus colegas foi um momento de 
amarga, porém merecida despedida.

Na ocasião de sua despedida, Pedro nos disse 
que “foi um privilégio ter participado das história 
dos últimos 31 anos da Caixa. A inevitável despedi-
da é um momento difícil, mas não representa uma 
ruptura, porque a caixa ficará sempre no coração. 
Bem como os companheiros que fazem a Agecef, a 
APCEF/PE e todos os colegas com quem trabalhei 
ao longo dessas três décadas”.

Pedro Santiago despede-se da Caixa

A merecida 
homenagem a 

Pedro Santiago 
reuniu seus 
familiares, 

companheiros 
da Caixa e da 

APCEF/PE

Josias Galeno aguarda o autógrafo do colega e escritor






