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Nova gestão toma posse em clima de otimismo

Foi realizada no dia 25 de janeiro a 
posse da nova diretoria da APCEF/

PE, eleita no mês de dezembro último 
para gestão no período e 2014 a 2016. 
A cerimônia de posse ocorreu durante 
a Festa dos Aposentados, na Sede do 
Janga, e foi antecedida da primeira reu-
nião da nova Diretoria Executiva com 
o Conselho Deliberativo e o Conselho 
Fiscal, na qual foi apresentado um ba-
lanço do último período e aprofundado 
o debate sobre as ações prioritárias 
para este ano.

Segundo o presidente Paulo Mo-
retti, “a proposta da nova direção é, 
acima de tudo, intensificar e estreitar 
o relacionamento junto aos emprega-
dos da Caixa em Pernambuco, através 
de novos produtos, serviços e benefí-
cios”. 

Para o vice presidente Ramon Si-
queira ,“a expectativa é de ajudar Pau-
lo Moretti a dar continuidade à admi-
nistração e a enfrentar os desafios no 
trabalho pela melhoria na estrutura 
física das sedes e dos serviços ofere-
cidos aos associados”.

Lembrando que a entidade traba-
lhará para implantar o representante 
da APCEF/PE em cada unidade no Es-
tado, a diretora cultural e social, Maria 
Niceas destacou que “a nova gestão 
tem expediência acumulada, o que 
contribui positivamente para a conti-
nuidade e aprimoramento do traba-
lho. A nossa expectativa é de ampliar 
e aprimorar os serviços, criando fatos 
novos e melhorando o que vem sendo 
feito”.

Outras meta da gestão será es-
tabelecer mais parcerias e convênios 
com clubes sociais em todas as regiões 
e ampliar e melhorar a rede de creden-
ciados e conveniados do APCEF SAÚ-
DE.

O diretor financeiro Alex Norat 
disse que “a nova gestão dará conti-
nuidade ao processo de renovação da 
entidade, iniciado no período de Josias 
Galeno e aprofundado no último biênio 
por Paulo Moretti. A diretoria buscará 
a ampliação dos serviços prestados, 
bem como a participação dos associa-
dos nos eventos de sua entidade”.

Outras ações previstas será mo-
dernizar a composição da Diretoria 
com mudanças na nomenclatura e a 
criação de novas, por exemplo: Dire-
toria de Patrimônio; realizar uma re-
estruturação patrimonial, visando a 
criação de novas unidades físicas da 
Associação em cidades de fluxo turís-
tico a exemplo de Gravatá, Garanhuns, 
Petrolina, Porto de Galinhas, Taman-
daré, Praia dos Carneiros. Também 
constam do programa a revisão da 
estrutura de cargos e salários da AP-
CEF e complementar a capacitação e a 
qualificação dos empregados, através 
de cursos, seminários e treinamentos, 
dentre outras. 

A diretora dos aposentados Tere-
zinha de Jesus comemorou o “sucesso 
do primeiro evento da nova gestão, a 
maravilhosa festa dos aposentados, 
numa parceria entre três entidades”. 

O conselheiro Jair Raupp afirmou 
que a sua principal expectativa é “dar 
continuidade à recuperação das sedes 
e intensificar o trabalho de sucesso, 
realizado nos últimos anos”.

Posse da Diretoria Executiva: Alex Norat, Niceas Lira, Paulo Moretti, Terezinha de Jesus, Ramon Siqueira, Marconi Apolo e 
Justiniano Júnior. Ao microfone, o Conselheiro Alexandre Luna. O dirigente Fábio Rogério ficou impossibilitado de comparecer


