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A Corretora do Pessoal da CAIXA.

Uma mudança que soma inovação e parceria à credibilidade e 

competência que você já conhece. E, claro, continuamos ao seu 

lado! Cada vez mais fortes e reconhecidos como a Corretora do 

Pessoal da CAIXA. Pode espalhar a notícia: a FENAE Corretora 

agora é PAR Corretora de Seguros.

Faz parte do seu mundo.

Novo nome. Nova marca.
E a mesma identidade com você.

www.parcorretora.com.br



Esta edição marca o final do atual mandato da Diretoria Exe-
cutiva à frente da APCEF/PE. Após sua posse em janeiro 

de 2008, a gestão iniciou com grandes desafios, pois tinha pela 
frente a responsabilidade de gerenciar uma série de proble-
mas que vinham se acumulando, até então, sem perspectivas 
de solução. Adotando medidas em algumas frentes distintas, 
mas sempre sob a ótica da comunicação, transparência, efici-
ência em custos e serviços, ampliação e modernização da in-
fraestrutura, a Diretoria conclui esse ciclo podendo comemo-
rar e olhar para frente, com perspectivas de novas realizações, 
sempre em benefício dos associados e do seu patrimônio. Para 
falar sobre esse mandato de três anos, entrevistamos o presi-
dente Josias Galeno.

Mandato foi marcado por trabalho,
recuperação e conquistas

- Quais foram os principais 
desafios do seu primeiro manda-
to à frente da APCEF/PE?

Os principais desafios foram 
garantir a recuperação financeira 
da entidade, negociar os passivos 
acumulados e recuperar o patri-
mônio dos associados através de 
obras na infraestrutura das sedes.

- Diante de tantos problemas, 
qual foi o enfoque que a Direto-
ria deu à gestão e qual a princi-
pal estratégia escolhida?

A principal estratégia foi am-
pliar a base de associados, com 
um saldo líquido de mais 500 no-
vos sócios nesses três anos, resul-
tando em aumento significativo 
da arrecadação. Fizemos também 
a negociação de pagamentos ou 
parcelamento dos débitos, além 
da recuperação e qualificação dos 
equipamentos das duas sedes, a 
busca de uma maior visibilidade 
da entidade e presença próxima 
aos associados, através dos diver-
sos convênios e novos serviços, 
como APCEF Saúde, Credeche-
que, entre outros, e da retomada 
das atividades culturais, a exem-
plo do Grupo de Teatro e do Coral. 
Houve muita coesão da diretoria 
e apoio dos Conselhos, dos cola-

Entrevista

boradores (equipe da APCEF PE), dos 
parceiros e dos associados de um modo 
geral.

- Em que áreas considera que houve 
maiores avanços?

Os avanços foram significativos 
principalmente na área dos convênios, 
o que proporciona aos sócios um bene-
fício financeiro palpável e melhoria na 
sua qualidade de vida. Mas podemos 
citar também as atividades sociais, cul-
turais, viagens, festas e comemorações, 
incluindo as realizações da Diretoria do 
Interior que concluiu a qualificação da 
sede de Caruaru, onde implantou uma 
pousada e outros melhoramentos, e rea-
lizou eventos no São João, Pré Reveillon 
e Dia Internacional da Mulher, etc. Tam-
bém primamos pelo desaparelhamento 
da entidade, blindando-a de interesses 
externos, focando a gestão no interesse 
do associado.

- Além destas, quais as principais 
conquistas?

Uma conquista muito importante foi 
a negociação do imóvel da Ilha do Leite, 
multiplicando em mais de quatro vezes o 
seu valor original, o que deverá garantir 
a sustentabilidade da entidade a partir 
de 2013, data prevista para a conclusão 
do empreendimento a ser construído na-
quele terreno. Também são muito impor-
tantes as melhorias na infraestrutura da 

sede do Janga com diversas e constantes 
obras. Tudo isso só foi possível, porque 
tivemos diretores comprometidos e o 
apoio da grande maioria dos associados 
às nossas ações.

- Alguma realização continua como 
desafio a ser vencido?

O principal desafio, sem dúvida, é a 
recuperação do Ginásio Esportivo do 
Janga. Mas continuamos trabalhando 
para alcançar esse objetivo.

- Quais são as perspectivas da AP-
CEF/PE no futuro imediato?

A principal será universalizar as con-
quistas, a exemplo dos convênios e do 
APCEF Saúde, e socializar os custos de 
manutenção visando o equilíbrio orça-
mentário e mais benefícios para os as-
sociados.Também iremos automatizar os 
processos para dar mais tempestividade 
e propiciar melhor acompanhamento e 
controle proativo.

- Além dos projetos já citados, quais 
os próximos desafios para que a enti-
dade mantenha esse nível de atuação?

O nosso principal objetivo será am-
pliar os convênios, buscar empreen-
dimentos que pulverizem o custo fixo 
das instalações/imóveis da entidade, a 
exemplo de empreendimentos de incor-
poração imobiliária nos moldes clube/
condomínio, além de atrair empreende-
dores da área educacional visando otimi-
zar o uso da estrutura da sede do Janga 
durante os dias da semana, quando se 
encontra ociosa. Por outro lado, busca-
remos ampliar nossa atuação junto ao 
terceiro setor através de parcerias com 
órgão públicos e ONGs, de forma a maxi-
mizar o objetivo estatutário de atuar com 
responsabilidade sócio ambiental.

Josias Galeno mostra como as ações da 
APCEF/PE foram ampliadas em todo o Estado
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A maior festa junina
dos últimos anos
Quem participou do São João do Pessoal da Caixa aprovou, 

bateu palmas e saiu do Clube do Janga querendo voltar logo 
para outras festas da APCEF-PE. A animação começava já na por-
taria, com uma dupla de atores recebendo os convidados com um 
presente bem humorado. As barracas das agências, a dança da 
quadrilha, os shows com Chico Bala, Nádia Maia e Forró Pé de Ser-
ra, a recreação para a criançada e outros atrativos serviram para 
coroar uma noite de festa e confraternização entre os associados 
e familiares. Um dos pontos altos foi a escolha da Rainha do Milho, 
que teve sua arrecadação destinada às vítimas das enchentes em 
Pernambuco e cujo resultado foi o seguinte, pela ordem de classifi-
cação: Tarsila Cruz - SR Recife; Luana Caroline - TRT 6ª Região; e 
Marieli Batos - RERETRE.
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No dia 24 de julho os associados viajaram ao Festival de 
Inverno de Garanhuns. A festa começou no ônibus, com 

um bingo e sorteios de prêmios, culminando, em Garanhuns, 
com os shows dos cantores Jarzinho e Paulinho da Viola.

Durante o São João e em parceria com a AGECEF/PE, a 
APCEF/PE promoveu um passeio do “ônibus do forró” 

até Caruaru, com associados aposentados e da ativa. A via-
gem aconteceu no dia 26 de junho, reunindo mais de cem as-
sociados e convidados que forrozaram até a madrugada.

Ônibus 
do 
forró

Festival de Inverno
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Diretoria completa ciclo de 
visitas ao Interior

A diretoria da APCEF-PE con-
cluiu, no mês de junho, as via-
gens pelo Interior previstas no 

seu planejamento estratégico para o 
primeiro semestre do ano. Foram vi-
sitadas agências da Caixa em todas 
as regiões do Estado, onde os asso-
ciados receberam informações acerca 
do APCEF Saúde e demais convênios 
e serviços da Associação. Ao final, o 
APCEF Saúde recebeu mais de du-
zentas novas adesões, superando as 
mais otimistas das expectativas.

A interiorização das ações tem sido 
uma das prioridades dessa diretoria, 
que trabalha também com a perspec-
tiva de firmar convênio com um Clu-
be Social em São José do Egito, para 
atender aos associados da região cir-
cunvizinha àquele município. Nazaré da Mata

SurubimEscada

Lajedo Vitória de Santo Antão

Dando por concluída essa etapa da in-
serção pelo Interior, a diretoria compre-
ende que todos os objetivos foram alcan-
çados, com a realização de várias ações 
distintas, atingindo um grande número de 
associados que passaram a contar com os 
serviços prestados e com a presença física 
da sua Associação.

Onde havia agência da Caixa,
a APCEF/PE visitou



Interiorização

Barreiros Carpina

Goiana

Limoeiro

TimbaúbaPalmares

Parcerias
pelo Interior
Além da APCEF Caruaru, os associados do In-

terior dispõem do Clube de Campo 4 Cantos, 
em Pesqueira, e da Associação Atlética Banco 
do Brasil, em Garanhuns, que mantêm parcerias 
com a APCEF-PE e recebem nossos associados. 
Mais informações pelo telefone 81 - 3434.0450.
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A APCEF - PE realizou mais uma Quinta Boa, even-
to mensal que contou com a presença de vários 

aposentados da Caixa e da ASAP - Associação dos 
Aposentados do Paulista.

A programação constou de palestras sobre ali-
mentação, coordenada pela nutricionista Kalina Lygia 
Souza Xavier da Prefeitura do Paulista; e sobre Saú-
de e Qualidade de Vida, com as terapeutas Georgia 
Maciel e Carmen Santos. Após o almoço especial, as 
aposentadas e aposentados foram brindados com 
serviços como limpeza de pele, massagem e outros. 
Na hora do crepúsculo, teve início uma seresta com 
Amaro e as Amaretes, tocando músicas dos anos 
1970, 80 e 90. E para fechar a 
Quinta Boa com chave de ouro, 
aconteceu o show mais espera-
do do dia, com Roberto Barradas 
relembrando lindas canções que 
marcaram época.

Um 1º de Maio muito especial 

Eventos
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A Quinta Boa Voltou “com a corda toda”

Associados da APCEF - PE 
comemoraram em grande 

número o Dia do Trabalhador e o 
Dia das Mães. A festa ocorreu na 
sede do Janga, no sábado 1º de 
maio, quando também se reali-
zaram partidas seletivas para os 
Jogos Fenae / 2010. A programa-
ção teve início às 8 horas, com 
a Corrida do Pessoal da Caixa, 
estimulando a prática esportiva e 
reunindo um grande número de 
associados. A corrida serviu tam-
bém para selecionar competido-
res aos jogos FENAE 2010.

Palestras, salão de beleza e confraternização entre amigos

Coral da APCEFMaratonistas no relax

Ases do baralhoMestres no tabuleiro

Craques no vôleiDescanso merecido no dia do trabalhador Competidoras no tênis de mesa
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DIRETORIA EXECUTIVA: 
Presidente: Josias Galeno Santiago de Oliveira
Vice - presidente: Paulo Roberto Massetti Moretti
Diretor Esportivo: Sidney Correia de Araujo Filho
Diretor Financeiro: Jair Raupp
Diretor Social e Cultural: Antonio Augusto Pacheco F. Filho
Diretor de Relações Trabalhistas: Marlos Bahia de Aguiar
Diretor do Interior: Ramon Angel de Luna Siqueira
Diretor dos Aposentados: Maria Nicéas da Silva T. de Lira

CONSELHO DELIBERATIVO:
1º - Selda Maria Cabral da Silva
2º - Alexandre José de Luna Moraes 
3º - Antonio Miranda Cavalcante Filho
4º - Sergio Barreto Cavalcanti
5º - Glauco Alberto Mascarenhas Junior
6º - Jaqueline Maria Fonseca Mello
7º - Eduardo Melo Moura

Associados foram às urnas

A APCEF/PE, em parce-
ria com a ONG Mora-

dia e Cidadania, Associa-
ção dos Moradores de Pau 
Amarelo, Projeto Cidescop 
e a Escola Estadual São Lu-
cas de Casa Caiada, realizou 
nos dias 20 e 21 de outubro 
um evento especial para as 
crianças de várias comuni-
dades, com distribuição de 
presentes, brincadeiras, pa-
lhaços e muita pipoca. Mais 
de 250 crianças, adolescen-
tes e mães participaram do 
evento, que teve como obje-
tivo estimular a criançada a 
viver em grupo, respeitar o 
espaço do outro, socializar 
saberes e afetos, e, princi-
palmente, ser solidário.

Festa solidária

Nos dias 8, 9 e 10 de novembro 
os associados da APCEF/PE 

foram às urnas para a eleição da 
nova Diretoria Executiva, Conse-
lhos Fiscal e Deliberativo. Encer-
rada a apuração, houve um total 
de 934 votantes, que consignaram 
780 votos válidos e 154 em branco. 
A nova diretoria eleita para o triê-
nio 2011/2013 é a seguinte:

8º - Adriano Pereira do Amaral
9º - Marconi Apolo Dutra Araujo
10º - Antonio Fernando Vieira Ramos 

CONS. DELIBERATIVO - SUPLENTES:
1º - José Bosco de Sousa
2º - Alisson Rangel Formiga
3º - Pedro Adolfo Rodrigues Dias
4º - Rogildo Laurindo de Souza

CONSELHO FISCAL:
1º - Alex Jenner Norat
2º - Miguel Geovane Príncipe Neto
3º - Ricardo José Gomes Teixeira
CONS. FISCAL - SUPLENTES:
1º - Cinézia Maria Costa dos Santos Norat
2º - Fábio Rogério Gomes Freitas
3º - Francisco de Assis de Oliveira

Aposentada exibe o seu voto Equipe pronta para a a apuração

Crianças de várias comunidades tiveram um dia inesquecível
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No dia 14 
de maio 

a diretoria da 
APCEF-PE par-
ticipou da apre-
sentação do 
projeto de em-
preendimento 
imobiliário a ser 
construído em 
terreno onde se 
localizava a antiga mini sede da Ilha do Leite 
- conforme foto ao lado. A apresentação foi fei-
ta por engenheiros e arquitetos da Construtora 
Romarco e Incorporadora. Estiveram presentes, 
entre outros, os dirigentes Josias Galeno, Jair 
Raupp, Kleber Paz, o conselheiro Eduardo Moura 
e o engenheiro da Caixa, Edmundo Moura, que 
assessorou a diretoria com pareceres técnicos.

Projeto imobiliário na antiga 
sede da Ilha do Leite

Apresentação da
Campanha APCEF Solidária

Reunião para apresentação da campanha

No mês de junho a diretoria 
da APCEF-PE apresentou 

ao Superintendente da Caixa, 
Pedro Santiago, a Campanha 
APCEF Solidária que visa ob-
ter recursos para a reforma do 
Ginásio de Esportes da sede 
do Janga e que será oportuna-
mente lançada. A campanha é 
dirigida a três públicos - em-

ACONTECEU...
Parceria - A diretoria constituiu co-

missão para estudar junto a repre-
sentantes de colégios e escolas, a viabi-
lidade de uma parceria com vistas a um 
projeto educacional a funcionar na Sede 
do Janga. Fazem parte da comissão os 
conselheiros Antonio Miranda e Glauco 
Mascarenhas.

Acordo - A diretoria da APCEF-PE fir-
mou acordo com a empresa de tele-

fonia TIM e pagou R$ 10 mil para quitar 
um antigo débito, contraído em gestões 
passadas, que já estava no valor de R$ 39 
mil.

Planta baixa - A APCEF contratou os 
serviços de arquitetura para produzir 

uma planta baixa atualizada da Sede do 
Janga. O próximo passo será a confecção 
de projeto para um clube/condomínio do 
pessoal da Caixa.

Troféus - Foi inaugurada, no mês de 
junho, a nova sala de troféus da AP-

CEF-PE.

pregados, lotéricos e contrutores - e 
recebe o apoio da SR Recife.

A meta é que, após a reforma, o 
Ginásio possibilite o resgate de vá-
rias modalidades esportivas entre os 
associados da APCEF-PE e, também, 
seja mais um equipamento a serviço 
das ações sociais e de cidadania que 
a entidade se propõe a realizar, em 
benefício da comunidade local.

Copa - A diretoria está concluindo a 
instalação de uma copa e vestiária 

a serem utilizadas pelos empregados da 
APCEF/PE, visando a melhoria nas con-
dições de trabalho da equipe.

Guia - A diretoria da APCEF/PE en-
tregou a todos os associados o Guia 

Agenda de Compras e Serviços/2011, pu-
blicação onde se pode encontrar todas 
as empresas e prestadores de serviços 
que oferecem vantagens aos associados 
e prometem um atendimento com segu-
rança e qualidade. “É uma ferramenta 
que possibilita aos associados usufruir 
de vantagens e benefícios nos mais va-
riados setores e serviços”, explicou o 
presidente Josias Galeno. A empresa 
Mundo Cores iniciou a edição da publi-
cação, mas, em virtude de problemas na 
prestação de contas dos anúncios vendi-
dos, a APCEF/PE assumiu a conclusão 
dos serviços e tomou as providências 
administrativas e jurídicas para cobrar 
os repasses ainda não pagos.



Marcos Freire é tetracampeã no futebol
A equipe da Ag. Marcos Freire 

conquistou o Campeonato de 
Futebol da APCEF-PE / 2010. A 
partida final foi realizada no dia 8 de 
maio, na sede do interior, em Caru-
aru, onde a equipe campeã venceu 
a boa equipe local pelo placar de 7 
x 2. Os gols da Marcos Freire, que 
agora é tetracampeã, foram mar-
cados por Coca, Thiago e Robson, 
sendo Kiko o destaque da partida, 
assinalando quatro gols. Marcaram 
para Caruaru os atletas Fábio e 
Ramon. A equipe da Marcos Frei-
re jogou com Fabton, Sérgio, An-
derson, João Victor, Luciano, Kiko, 
Robson, Thiago e Coca, ficando no 
banco: Felipe, Dutra, Fábio Lima, 
Maradona e Reginaldo. Técnico: 

Esportes
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Os craques da Marcos Freire conquistaram o tetracampeonato

Sergio Pimentel.
O artilheiro da competição foi Ra-

mon – Caruaru; goleiro menos va-
zado: Júlio César – GIMAT; equipe 
mais disciplinada: GIMAT.

Oito equipes participaram da 

competição iniciada no dia 6 
de março. Grupo A: Marcos 
Freire; GIMAT; Casa Forte e 
Guararapes. Grupo B: Re-
gião 5; Caruaru; 13/Jur/Sul; 
e Cais do Apolo.

Para celebrar o verão
Verão, praia e atividades físicas. É essa 

a fórmula que a diretoria de esportes 
da APCEF/PE utiliza para animar os sába-
dos de quem frequenta a praia de Boa Via-
gem. A programação começou no dia 30 
de outubro pela manhã, e tem agregado 
um bom número de associados dispostos 
a suar em animadas partidas de vôlei.

Ele é um dos associados mais participativos nos eventos da APCEF/PE. 
Também é dono de uma bonita carreira na Caixa, onde ingressou no ano 

de 1963, aos 22 anos de idade. Rogildo Laurindo de Souza - também conhe-
cido como “Saúde”, começou na Caixa como contínuo, na Av. Guararapes. 
Foi escriturário, caixa executivo e gerente, aposentando-se no ano de 1992, 
quando trabalhava na ag. Marcos Freire.

Na APCEF/PE ele começou a jogar futebol de campo e salão, no início da 
década de 60. Desde então, tem sido um fiel defensor das nossas cores, parti-
cipando de numerosas competições locais, regionais e nacionais. “Acho que 
participei de todos os Jogos Fenae”, afirma.

Participar, aliás, é uma das palavras mais frequentes no seu vocabulário. 
“Eu participo do movimento associativo desde o tempo da AACE - Associa-
ção Atlética da Caixa Econômica. Depois, quando a APCEF veio para o Jan-
ga, nós decidimos fazer a fusão das entidades, doando os recursos em caixa e 
o material esportivo da AACE para a APCEF. Isso aconteceu no ano de 1978, 
quando eu era o tesoureiro daquela entidade”.

Naquela época Rogildo já era um atleta que se destacava pela raça - daí 
o seu apelido. “Eu jogava de half esquerdo, e muitos também me conheciam 
como Marrom, aliás, ainda hoje me chamam assim”, revela o incansável atle-
ta, enquanto arruma o material para mais uma partida de futebol, “uma das 
minhas grandes paixões”.

Perfil

Rogildo é fã do verbo participar

Rogildo (no destaque) na equipe da APCEF/PE durante os Jogos dos 
Empregados da Caixa - RJ, 1976
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No dia 18 de julho a diretoria da Associação prestou 
uma homenagem ao mestre José Ramos Muniz, ex 

chefe de cozinha do Clube do Janga, falecido no ano de 
2008. Uma placa foi afixada no local, agora batizado de 
Cozinha José Ramos Muniz. Na ocasião, o presidente 
Josias Galeno repetiu palavras de outro mestre, Chico 
Xavier, que dizia o seguinte: “não podemos voltar atrás 
e fazer um novo começo. Mas podemos recomeçar e fa-
zer um novo fim”. Naquele momento a APCEF/PE tam-
bém inaugurava a requalificação da cozinha e do restau-
rante, além de homenagear quem tinha verdadeiro amor 
ao ofício e reconhecida dedicação à nossa entidade. Um 
exemplo para todos nós.

Inaugurada a Cozinha 
José Ramos Muniz

Nova área de lazer...

Os associados ganharam mais um espaço de lazer e con-
vívio no Clube do Janga. Foi recentemente inaugurada a 

área de lazer esportivo, com diversos equipamentos de recrea-
ção, além da nova praça das bandeiras e jardim da APCEF/PE. 
Além disso, foi concluída a reforma das pousadas e instalada 
uma nova escada, em aço inoxidável, na piscina dos adultos.

... jardim e praça das bandeiras

José Ramos e Cristina comemorando os 91 anos da APCEF

Familiares de José Ramos descerram a placa

... pousadas e escada da piscina

A nova escada 
foi instalada 
visando a 
acessibilidade 
dos idosos, 
obesos e 
portadores de 
necessidades 
especiais
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Dando continuidade às reformas da sede do Janga, a dire-
toria da APCEF/PE realiza uma grande reforma no campo 

de futebol, com investimentos superiores a R$ 60 mil, para ini-
ciar da melhor forma a temporada 2011 na modalidade. Estão 
sendo executados serviços de drenagem e nivelamento, con-
serto de muretas, alambrados e plantação do novo tapete de 
grama esmeralda, uma obra que atende às solicitações e ex-
pectativas dos atletas associados.

Campo em reforma Credecheque:
Gerente aprova serviço

Depoimento de Ed-
mar Manoel (foto), 

gerente administrativo 
do Posto Texaco, locali-
zado em frente ao Shop-
ping Norte, no Janga: “A 
parceria com a APCEF/
PE melhorou muito o 
movimento no Posto, 
porque vários funcioná-
rios da Caixa passaram 
a abastecer aqui. Achei 
também que, se outras 
empresas fizessem par-
te dessa parceria, iria 
fortalecer ainda mais o 
Credecheque. O bom é 
que, além de aumentar 

o fluxo de caixa, é uma 
coisa certa, a empresa 
não precisa se preocu-
par com o pagamento. 
Para o Posto é uma ma-
ravilha”.

Há dezessete anos foi criado o sistema RDC de férias programadas – uma forma 
prática, econômica e flexível de realizar o sonho de férias, tendo à disposição 

mais de 600 opções de hotéis nos principais destinos turísticos brasileiros, além de 
uma gama de benefícios aos associados e suas famílias.

Verdadeiro Clube de Viagens, o sistema RDC Férias tem sido utilizado pelos em-
pregados da Caixa interessados em proporcionar qualidade de vida às suas famílias, 
através das férias e do lazer. É o caso do presidente da APCEF/PE, Josias Galeno, que 
tem utilizado o sistema com frequência e satisfação. “Ao longo dos últimos anos a 
RDC tem possibilitado excelentes opções de férias para minha família. Já viajamos 
para diversos destinos oferecidos pelo programa e ficamos bastante satisfeitos com 
a qualidade dos serviços e com as vantagens oferecidas”.

RDC promove férias e lazer

Reforma completa prepara o campo para a temporada 2011
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Ana Cristina Souza de Barros e Silva
Especialidade: Psicologia Clínica
End: Av. Visconde de Suassuna 923 Sala 308 - 
Empresarial Bosque de Versailles 
Boa Vista - Recife - PE
Fone: (81) 9915-9294/3034-1360

Adriana Carla Souza Barros
Espcialidade: Psicologia Clínica
End: Av. Conselheiro Rosa e Silva 1519 
Sala 05 - Aflitos - Recife - PE
Fone: (81) 3242-2825/3241-0386

Diana Oliveira Alves Carneiro
Especialidade: Psicologia Clínica
End: Rua da Hora 366 - Espinheiro - Recife - PE
Fone: (81) 3242-8299/3242-2310

Laura Falcão do Nascimento Dantas 
Especialidade: Psicologia Clínica
End: Rua da Hora 366 - Espinheiro - Recife - PE
Fone: (81) 3242-8299/3242-2310

Elba Adelia Cardoso Fernandes
Especialidade: Psicologia Clínica
End: Rua da Hora 366 Sala 10 - Espinheiro - Recife - Pe
Fone: (81) 3242-8299/3242-2310

Maria Neuza de Lima Souza
Especialidade: Psicologia Clínica
End: Rua Belarmino Carneiro 274 - Madalena - Recife - PE
Fone: (81) 3227-3253

Nupe - Núcleo Urológico de Pernambuco
Especialidade: Urologia e Cirurgia Urológica
End: Rua da Hora, 366 - Espinheiro - Recife - PE
Fone: (81) 3242-8299/3242-2310

Patrícia Coeli Oliveira Borges 
Especialidade: Fisioterapia em 
Consultório e Domiciliar 
End: Av. Norte, 4284 Loja 01 - 
Tamarineira - Recife - PE
Fone: (81) 3082-3275

Ada Lúcia de Queiroz Vasconcelos
Especialidade: Psicologia Clínica
End: Rua das Creoulas 300 - Graças - Recife - PE
Fone: (81) 3231-1565/3221-4980

Luciana Simões do Nascimento 
Especialidade: Dermatologia 
End: Rua da Hora 366 - Espinheiro - Recife - PE
Fone: (81) 3242-8299/3242-2310

André Carneiro Campelo 
Especialidade: Ortopedia, Traumatologia e 
Cirurgia do Membro Superior
End: Av. Visconde de Albuquerque 882 - 
Madalena - Recife - PE
Fone: (81) 3228-4888/4104-3378

PCO - Prontoclínica Oftalmológica 
Especialidade: Cirurgia, Exame e Consulta Oftalmológica 
End: Rua Oswaldo Cruz 341 - Boa Vista - Recife - PE
Fone: (81) 3423 4454

Novos Convênios Médicos

• Colégio GEO - Caruaru

• Academia HUIT - Graças

• Academia Corpo e Expressão Ltda. - Parna-
mirim

Convênios

APCEF Saúde agrega novos credenciados

Buscando sempre oferecer para nossos associados os 
melhores benefícios e vantagens, o APCEF Saúde 

está em negociação com a COOPANEST/PE (Coope-
rativa dos Médicos Anestesiologistas de Pernambuco) 
visando firmar parceria e incluir essa entidade na nossa 
rede conveniada. Até o fechamento desta edição as nego-
ciações encontravam-se bastante avançadas, com pers-
pectivas de serem adotadas a mesma tabela utilizadas 
pela COOPANEST com outros convênios, o que seria 
equivalente à tabela de honorários médicos (CBHPM), 
mais a taxa de administração.

Novos Convênios • Academia R2 Atividades Desportivas Ltda.
- Ilha do Leite

• City Business School - Boa Viagem

• Cultura Inglesa - Piedade, Setúbal e Boa Viagem

• Academia Life - Jaqueira - Tel: 81 - 3269.3410
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A festa no Dia das Crianças foi um ar-
raso de alegria e brincadeiras. Mais 

de 800 crianças caíram na folia, com dis-
tribuição de presentes, algodão doce, pi-
colé e muita animação com recreadores, 
além de um parque infantil montado para 
a meninada que foi ao Clube do Janga no 
12 de outubro. Uma data para guardar na 
memória.

A diretoria e associados da AP-
CEF/PE comemoraram no 

dia 26 de setembro, os 93 anos 
de história da entidade, com mui-
tas atividades. Realização do 2º 
Passeio sobre Rodas, Seminário 
sobre a Campanha Salarial/2010, 
reinauguração da cozinha José 
Ramos Muniz, agradecimento aos 
atletas participantes dos Jogos 
Fenae/2010, apresentação do Co-
ral Canto da Caixa, 10ª eliminató-
ria do Música Fenae, e um grande 
show com Amaro Rocha e as Ne-
nas, foram algumas das atrações, 
nas fotos a seguir.

Um dia de curtição infantil

Eventos

93 anos em grande estilo
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Niceas Lira
Niceas define dessa maneira 

o seu próprio perfil: “Tenho 
marido, filhos e netos, convivo 
harmoniosamente com as pes-
soas, procuro ser sempre otimis-
ta, e, não gosto de ficar ociosa. 
O meu desligamento da Caixa 
ocorreu em 1996 e me devolveu o 
tempo que eu preciso para meus 
projetos, um deles é a Música”.

Qual a sua inspiração e motiva-
ção ao compor sua música?

A inspiração e a motivação an-
daram juntas nesta música - foi o 
Amor, sem dúvida, tal qual diz o 
final da música.

Já havia participado de outros 
festivais?

Sim, em 2006 fiquei com o 3º lugar 
(melhor letra) no Música Fenae 
em Pernambuco. Foi uma surpre-
sa muito boa que me estimulou a continuar participando sempre que 
puder.

Fale sobre a sua obra, músicas gravadas, estilo musical.

Tenho composições feitas há trinta anos ou mais, bem como escritas 
recentemente, pois não paro de escrever. Estilo, para os meus ouvi-
dos prefiro músicas mais calmas, românticas, sem muita barulheira. 
Quando componho não tenho estilo definido, depende muito da letra. 
Tenho desde baladas a músicas sacras. Músicas gravadas ainda é um 
sonho. Nada impossível. 

Como você vê a qualidade da MPB hoje? Quais os seus composito-
res prediletos?

Devido ter escutado e cantado a boa música dos anos sessenta, setenta 
e oitenta, confesso que já nos anos noventa comecei a sentir uma gran-
de diferença, até um declínio na MPB, principalmente nas letras das 
composições. E, nesta última década, o que salva é que temos grandes 
intérpretes, mas, a qualidade das músicas deixa muito a desejar. 

A APCEF/PE realizou 
no dia 26 de setembro 

a etapa local do Festival de 
Música Fenae/2010, com 
apresentação e julgamento 
das canções participantes da 

10ª Eliminatória Regional. O resultado foi o se-
guinte: 1° lugar - Sempre Sonhei – Antônio Au-
gusto Pacheco (que representará Pernambuco 
no Música Fenae 2010, no dia 3 de dezembro, 
em Goiás). 2°lugar - Nosso Amor é Demais – 
Nicéas Lira. 3° lugar – Canção da ilusão – Luiz 
Carlos.

ENTREVISTAS COM OS COMPOSITORES

Antonio Pacheco
Ele se define como diver-

tido e brincalhão, pai de 
dois filhos, casado há 5 anos 
e que adora os momentos em 
família e com os amigos. No 
trabalho, tenta construir um 
ambiente de harmonia e des-
contração. É grato a Deus pela 
família e amigos. Tem como 
paixão o Áudio-Visual. Espera 
que um dia possa ver nossa 
política tratada de forma sé-
ria, “ao som de Chopin. E não 
dançando o Créu(!) como ve-
mos hoje em dia”.

Qual a sua inspiração e motivação ao compor sua música?
- Gosto de compor músicas bem variadas. Depende muito do 
meu estado de espírito. Nesse caso, em particular, existe toda 
uma história que tentei resumir na letra. E acho que funcio-
nou.
Já havia participado de outros festivais?
- Participei do Música FENAE de 2007 (ou 2008, não lembro 
bem). Foi de grande importância. Estar em um palco não é a 
mesma coisa de cantar para os amigos.
Fale sobre a sua obra, músicas gravadas, estilo musical.
- Tenho em torno de sete músicas. Gravada, agora tenho uma. 
Quanto ao estilo, sou bem “eclético”. Tenho músicas de MPB, 
rock e até samba/pagode. O importante é criar algo que seja 
agradável.
Como você vê a qualidade da MPB hoje?
- Cresci escutando Noite Ilustrada, Nelson Gonçalves, Demô-
nios da Garoa... essa é minha referência. Qualidade, hoje, é algo 
que está em baixa. Claro que existem exceções. Mas os “créus” 
mostram o quanto a pornografia tornou-se o principal apelo 
para o “sucesso”. Antes o sexo era “velado”. Entendido nas en-
trelinhas. Agora é explícito! Tem que ter baixaria pra vender 
rápido. Ao menos sai de cena tão rápido quanto entrou.
Quais os seus compositores prediletos?
- Não dá pra citar. Gosto de Luiz Gonzaga e Nando Reis à Ma-
monas Assassinas e Falcão. Cada um no seu estilo.

Cultura

Eliminatória Regional do Música Fenae

Cantores e compositores participantes da Eliminatória
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Danilo Barros 

Ele tem 28 anos, é casado e pai de 
dois filhos. Estuda ciências eco-

nômicas na Universidade Federal de 
PE, é cinéfilo, perfeccionista, gosta 
de música, leitura e da companhia 
dos familiares e amigos. Apaixona-
do pelo trabalho, está na Caixa há 10 
anos e é Gerente de Atendimento da 
Agência Ipojuca – PE. “Fico feliz pela 
nossa empresa nos dar a oportunida-
de diária de exercer a cidadania e nos 
transformarmos cada vez mais em 
pessoas melhores”, diz Danilo, que 
nos deu a entrevista que segue.

Qual a sua inspiração e motivação ao 
compor sua música?
A música dentro de nós foi inspirada 
em um pensamento de Picasso e fala 
sobre o sentimento de perda de alguém 
próximo. Não importa se é um pai, mãe, 

irmão, filho(a) companheiro(a) ou um(a) amigo(a), a perda de um ente 
querido sempre traz muita dor e transformações em nossas vidas. A 
música trata do sentimento de perda, mas ao mesmo tempo apresenta 
a superação deste sentimento de uma forma bastante positiva, modifi-
cando a nossa forma de pensar sobre a morte como perda.
Já havia participado de outros festivais?
Participei do Concurso Gente de Talento 2010 – 150 anos de história 
da CAIXA, com a música Nosso Futuro Já Vai Começar, uma das ga-
nhadoras e que será inserida na cápsula do tempo para que, daqui a 
100 anos, os futuros empregados da Caixa a conheçam.
Fale sobre a sua obra, músicas gravadas, estilo musical.
Sou compositor há dois anos e, por ser fã incondicional de música, co-
mecei tocando violão, o que me ajudou bastante e me permitiu compor 
a primeira música. Gosto de rock, MPB, música clássica, entre outros 
estilos, e possuo até o momento três músicas e já estou compondo a 
quarta. As músicas que compus até então são de um estilo pop rock 
romantizado.
Como você vê a qualidade da MPB hoje? Quais os seus composito-
res prediletos?
A MPB continua dicotômica quanto à qualidade. Há muita coisa boa 
de já conhecidos ou de novos artistas ainda pra se conhecer e muita 
coisa que não presta e, mesmo assim, encontra espaço na mídia. Sou 
fã de carteirinha de músicos como Bob Marley, Pearl Jam, Jota Quest; 
Djavan, Nirvana, Yael Naim, entre outros.

Luiz Gomes

Luiz Carlos Gomes diz que 
compõe por necessidade e 

não gosta de descrever inspiração. 
Já participou de inúmeros festi-
vais de música e o seu compositor 
predileto é Tom Jobim.

Auto definindo-se como um ro-
mântico, confessa que não tem 
estilo musical, não se considera 
um artista, mas acha que a MPB 
vai sempre muito bem. “Quero 
aproveitar para desejar toda sorte 
ao nosso representante, Pacheco, 
e parabenizá-lo pela vitória”, con-
clui o compositor.

Cultura

A APCEF/PE realizou no mês de outubro o projeto 
“Eu Faço Cultura”, que pela segunda vez passa por 

Pernambuco. Durante três dias foi feita uma oficina de 
percussão, com dez participantes que fizeram a aber-
tura do show da banda Monobloco, no dia 29 daquele 
mês, no Iate Clube de Pernambuco. 

Segundo o professor Rafael dos Santos, “os alunos 
aproveitaram bem, cada um com sua própria caracte-
rística, e no contexto geral, para um primeiro encontro 
foi muito proveitoso”. As oficinas foram realizadas du-
rante três dias.

Projeto Eu Faço Cultura

Alunos e instrutores da oficina de percussão
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Autodefinindo-
se como “ro-

mânitco na mú-
sica e guerreiro 
na Caixa”, José 
Júlio respondeu 
telegraficamente 
às perguntas a se-
guir.

Qual a sua inspi-
ração e motivação 
ao compor sua 
música?

No caso de Xamego 
Bom, a inspiração 
foi específica: xote, forró etc. A motivação principal é o dom, a 
vontade... É o hobbie e outros motivos. Faz parte da minha vida, 
do meu dia a dia, do meu gostar.

Já havia participado de outros festivais?

Sim, participei nas décadas de 80 e 90.

Fale sobre a sua obra, músicas gravadas, estilo musical.

Já compus músicas em todos os estilos: romântico, MPB, xote, 
forró, arrocha, brega etc. Mas me identifico mais com o xote. 
Ainda não terminei a gravação do previsato cd, mas está pre-
visto para o ano de 2011. Será o “Xamego Bom”.

Como você vê a qualidade da MPB hoje e quais os seus com-
positores prediletos?

A qualidade de modo geral é boa. Gosto de Jorge Vercilo, Dja-
van, Milton Nascimento e Maria Rita.

José Júlio de Araújo



Balanço
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Economize em média 60% e ainda pague em 12 parcelas mensais sem juros.
Compare o custo de 7 diárias nos hotéis em relação ao que você paga na RDC Férias

Hotéis Tarifa RDCTarifas nos Hotéis (R$)

7 diárias com taxas de serviços
de 10% Duplo Triplo Taxa manutenção

Comercial São Paulo
Tel.: (11) 2172-0275

comercial@rdc-ferias.com.br

Você pode ampliar suas vantagens, adquirindo 
até 4 módulos: 7, 14, 21 ou 28 dias.

Marina Park (CE)

Alpestre Hotel (RS)

Pestana São Paulo (SP)

Califórnia Othon Classic (RJ)

Maceió Mar Hotel (AL)

Thermas di Roma (GO)

Pestana Bahia (BA)

Economia Total (%)

R$3.080,00

R$1.832,60

R$2.471,35

R$2.254,00

R$2.730,00

R$2.366,00

R$2.223,00

48,58 %

R$3.850,00

R$2.224,60

R$3.089,17

R$2.930,20

R$3.409,00

R$3.311,00

R$3.026,80

60,08%

12 x R$ 103,80

12 x R$ 103,80

12 x R$ 103,80

12 x R$ 103,80

12 x R$ 103,80

12 x R$ 103,80

12 x R$ 103,80

Conheça todas as vantagens do Clube de Viagens RDC Férias.

Base: Agosto de 2010

Visite nosso site:
www.rdc-ferias.com.br
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Custo Médio R$2.422,42 R$3.120,25 R$1.245,60

Apresente este anúncio e 
ganhe um desconto de

R$ 100,00

Promoção

na compra do Plano de 
Férias Gold RDC

Mais informações:
Representação RDC em Pernambuco

(81) 3421-1117 - 3231-7451

• Mais de 10.000 hotéis no Brasil e no exterior;

• Descontos de até 60% em relação aos preços normais de hospedagem em cerca de 600 hotéis 
da rede conveniada RDC, sem limite de utilização;

• Agência de viagens exlusiva, Aldeia Brasil, para descontos especiais em passagens aéreas, 

serviços turísticos, pacotes de viagem no Brasil  e no exterior;

• Central de Reservas e de Relacionamento, com o Associado;

• Solicitação de Reservas via site ou por telefone, com entrega do voucher em casa, com toda 

comodidade e segurança;

•  Até 7 diárias anuais por título, hospedagem para até 3 pessoas, em apartamento standard, na 

alta e na baixa temporada, em mais de 600 hotéis da rede conveniada RDC Férias;

• Flexibilidade para ceder utilização das diárias a terceiros, com simples autorização. 
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