
Violinos e acordeon recepcionavam os convidados, entre tangos, boleros e 
boa MPB, emprestando ao evento ritmo de festivo e fraterno encontro. 
Aplausos para a performance do trio. Associados, diretores, conselheiros, ex-
gestores e colaboradores da CAFAZ em clima natalino, confraternizando. 

Com data oficial 2 de outubro, a celebração dos 20 anos da CAFAZ trouxe uma 
série de atrações, como o lançamento de selo em parceria com a Empresa 
Brasileira de Correios, a apresentação de agenda temática e um vídeo 
especialmente elaborado, falando de saúde e de esperanças. 

Tem início a celebração das duas décadas de dedicação à saúde e ao bem-
estar dos beneficiários.

Usufruir da premissa “Quem tem CAFAZ vive tranquilo” requer conhecer a história 
daquela que é hoje o “Santuário do Servidorário do Estado”. Em breves palavras, é 
contada a trajetória do Plano de Saúde, considerado pela ANS como o melhor do 
Estado no ano de 2011. Explicada a missão de “Garantir a excelência dos serviços em 
saúde, de forma humanizada, tendo a vida como valor maior”. 

Início de dificuldades. Aos poucos, porém, a Caixa vai se solidificando; chamou-se 
CABEF, começou dentro da UFFEC, passou para o prédio da Sefaz na Avenida Alberto 
Nepomuceno. Está agora abrigada em Jacarecanga, prédio da Sefaz. Com muito 
trabalho e persistência, focada na prevenção de doenças e promoção da saúde, a 
CAFAZ chega aos 20 Anos com disposição para encarar mais 20, 30, 40 anos. 

Reconhecimento  foi palavra de 
ordem na solenidade comemorativa 
aos 20 Anos da CAFAZ, na tarde de 
sexta-feira, 16 de dezembro/2011. No 
Auditório da Sefaz, ante um bom 
público presente, Direção e Conselhos 
t r a n s f o r m a r a m  e m  j u s t a s  
homenagens a gratidão do conjunto 
dos beneficiários aos que ajudaram a 
construir o maior patrimônio da 
família fazendária cearense 

ao longo de duas  décadas. 

Homenageados da CAFAZ no aniversário de 20 anos
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O presidente da CAFAZ, JOSÉ DE SOUSA PINHEIRO, abriu 
a tarde de depoimentos.

“Inicio esta solenidade abraçando diretores, colaboradores, 
ex-presidentes, abraçando os representantes das entidades 
fazendárias (AAFEC, SINTAF, AUDITECE e UFFEC). Quero, 
ainda, abraçar a Secretaria da Fazenda, na pessoa do 
Secretário-Adjunto, João Marcos Maia, aqui representando 
o secretário Mauro Filho. E dizer que hoje aqui estamos para 
fazer uma retrospectiva, percebemos quanto os associados 
fizeram para construir a nossa Caixa de Assistência. Que 
construção maravilhosa! Agradeço a cada um pelo tijolo 
colocado, por todas as histórias que, juntas, resultaram na 

tranquilidade que hoje podemos dizer que temos com a CAFAZ. Essa 
confirmação está no prêmio que há pouco conquistamos, o IDSS (Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar) da ANS (Agência Nacional de Saúde 
Suplementar). Entre as 1.639 Operadoras de Saúde do País, somos a 18ª 
colocada, a 6ª melhor entre as autogestões, a operadora de planos de saúde 
número um do Ceará. Obrigado aos que colocaram suas vidas em benefício da 
CAFAZ”.

Na sequência, o Diretor Executivo da CAFAZ, 
LUIZ  PONTES, fez uso da palavra.

 “Agradeço a Deus por estar aqui e contar um 
pouco da história de sucesso que é a CAFAZ que 
ajudei a construir. Gostaria de fazer justiça ao 
trabalho e ao esforço de um amigo que tanto fez e 
continua a fazer pela causa fazendária do Estado: 
Heliomar Sampaio de Albuquerque, jornalista, 
fazendário, gestor. Ressalto, ainda, a importância 
de Clementino Pereira na criação da CAFAZ. 99% 
dessa construção se deve ao ‘Quelé’. Quando 

pensávamos em desistir, ele chegava dando força, dizendo pra 
continuar. E vejam só o resultado de todo esse esforço. Por fim, amemos 
por amar, façamos por fazer. Ninguém é invisível quando se faz com 
amor. Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde e felicidade”.

Em ordem alfabética, foram lidos os nomes dos componentes das gestões de 
1991 aos dias atuais (Presidentes, Diretores Executivos, Diretores, Conselheiros 
de Administração e Conselheiros Fiscais). Foram homenageados todos os ex-
presidentes, que representaram os demais membros de sua gestão, e ainda os 
representantes das Entidades Fazendárias. Receberam quadros e pastas 
ilustrativas das mãos de colegas e tiveram a palavra facultada. Foram eles:

 que presidiu a CAFAZ na primeira Diretoria de 
Implantação e quinta gestão. A entrega das honrarias foi feita pelo Conselheiro 
de Administração, JOSÉ GOTARDO DE PAULA FREIRE.

, segundo Presidente da CAFAZ, 8 anos 
consecutivos à frente da Caixa. O Conselheiro de Administração e Diretor da 
CAFAZ Corretora, NABOR BARBOSA MEIRA, recepcionou o agraciado.

 terceiro Presidente da CAFAZ, recebeu 
selo e placa das mãos da Conselheira Fiscal, FRANCISCA MARTA DE SOUSA.

, quarta Presidente da CAFAZ, recebeu sua 
homenagem do Conselheiro Fiscal, ALDENOR MENEZES ANGELIM.

, sexto Presidente da CAFAZ, foi homenageado 
pelo Conselheiro Fiscal da gestão 2008/2010, JOSÉ ALVES COELHO.

, sétimo Presidente da CAFAZ, recebeu as 
homenagens do Conselheiro FRANCISCO LÚCIO MENDES MAIA.

, representando os colaboradores da 
CAFAZ, recebeu o selo e placa dos 20 Anos da CAFAZ das mãos do Conselheiro de 
Administração, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARINO.

•JOSÉ CLEMENTINO PEREIRA

•JOAQUIM MADEIRA REIS JÚNIOR

•MARCOS AURÉLIO VIEIRA MADEIRO,

•WILCA BARBOSA HEMPEL

•LUIZ JARBAS DE MESQUITA

•LUIZ PONTES CUNHA FILHO

•MÁRIO DALLIBERT WALRAVEN NETO

Entregou o quadro da AAFEC ao presidente o 
Conselheiro Fiscal, GENTIL TEIXEIRA ROLIM.

O quadro da AUDITECE foi entregue pelo Conselheiro Fiscal, ANTÔNIO 
ALVES DOS SANTOS NETO, à Diretora de Comunicação e Eventos, 

O quadro da UFFEC foi entregue ao presidente, ,
pelo Conselheiro de Administração, JOÃO ALFREDO MONTENEGRO 
FRANCO.

O Quadro do SINTAF foi entregue ao Diretor de Organização,
, pelo diretor da CAFAZ, JOÃO BATISTA MEDEIROS DE 

MENEZES.

O Quadro da SEFAZ foi entregue ao Secretário-Adjunto,
, representando o Secretário MAURO FILHO, pelo Presidente da 

CAFAZ, JOSÉ DE SOUSA PINHEIRO.

CLÓVIS BARROZO VERAS 

 
 

 EDSON BARBOSA LIMA  

 FRANCISCO 
ÂNGELO ARAÚJO

 JOÃO MARCOS 
MAIA

REGINA LÚCIA PIRES DE CARVALHO.

No elenco de comemorações dos 20 
anos da CAFAZ, foi confeccionada 
uma agenda a ser enviada a todos os 
associados em seus domicílios. Para 
simbolizar a entrega, a associada e 
ex-conselheira fiscal da CAFAZ, 
L Í G I A  G U A N A B A R A  A G U I A R  
ROCHA, fez a apresentação. 

Minutos antes da solenidade festiva, a Diretoria se reuniu com 
representantes das Entidades Fazendárias e outros colegas para, de 
comum acordo, buscar o nome do próximo presidente da CAFAZ.

Ao finalizar o encontro dos 20 Anos, o presidente Pinheiro pediu a 
atenção de todos e anunciou quem poderá vir a substituí-lo nas 
próximas eleições. Foi bem recebida pelo público a indicação de 
MARCOS AUGUSTO SILVA FERREIRA.
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