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Av. Meridional 2129, Cidade Continental, Serra (ES)

contato@apcefes.com

www.apcefes.org.br

CONHEÇA 
O CLUBE

Dê a sua opnião:

ASSOCIE-SE E 
APROVEITE TODA

NOSSA  ESTRUTURA
E !BENEFÍCIOS
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Esportes: Associação do Pessoal 

da Caixa Econômica Federal 

do Espírito Santo – APCEF/ES

Quadra Poliespor�va

Redário

Piscina

Salão de Jogos

Festa Junina

Pousada

Atle�smo de Pista

Basquete Masculino

Canastra/ Damas / Xadrez

Corrida Rús�ca

Futebol Soçaite

Futsal

Natação 

Sinuca

Tênis de Campo

Tênis de Mesa

Vôlei de Quadra e Praia

FENAE:

Rede do Conhecimento

Mundo Caixa

Nosso Valor

Fes�val de Talentos

Inspira FENAE

Jogos FENAE

Corrida FENAE

Nome:

Telefone:

Email:

(27) 3338-0833 / 99778-2611
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QUESTIONÁRIO DE 
INTERESSE

POR QUE SE 
ASSOCIAR?

Marque suas preferências! 

Este ques�onário ajuda a melhorar nosso funcionamento 
e nos tornar mais ú�l para todos os associados e não 
associados. Destaque esta página e entregue na recepção 
do clube ou envie por malote. Sua opinião é importante!

 Serviço de farmácia (através do 
convênio com a Rede de Farmácia 
Avenida e Farmácia de manipulação 
Imafar): facilidade de pagamento de 
produtos adquiridos e descontos 
vantajosos, além da comodidade de 
entrega em domicílio (Grande Vitória);

 Defesa dos direitos dos empregados 
da CEF ativos e aposentados;

 Calendário de atividades culturais, 
recreativas e esportivas permanentes 
para todos os associados;

 Informações atualizadas através do 
Boletim “APCEF Informa”, do Boletim 
Especial “Expressão”, além 
de notícias atualizadas 
no site.

 Acesso à Sede social de Bicanga e 
às Subsedes de Colatina e Cachoeiro, 
além do acesso às demais APCEFs 
do país, inclusive em alojamentos, 
hotéis e pousadas;

 Pousada e área de camping da 
APCEF/ES (Bicanga) e de outros 
estados;

 Ações jurídicas movidas pela entidade 
beneficiando os associados;

 Convênios e serviços prestados, como 
ORAL SAÚDE e Proviva (serviço de 
remoção);

 Convênio com faculdades e desconto 
em cursos oferecidos pelo SEBRAE e 
pelo SENAC;

 Convênio cartão POLICARD, que 
permite ao associado comprar nos 
estabelecimentos conveniados e 
pagar somente no dia 20, através do 
débito em conta;

 Convênio com o SESC para utilização 
de suas dependências e serviços;

 Descontos em empresas conveniadas 
tais como Academias, Informática, 
Escolas, Clínicas, Floriculturas, etc.

Eventos APCEF/ES:

Festa dos Aposentados

De Cultura pra Lua

Dia das Mães

Grito de Carnaval

Sob o Céu do Espírito Santo

Noite dos Vinhos

Festa Junina

Torneio de Tênis

Festa de Natal

Festa das Crianças

Copa APCEF/ES de Futebol

Estrutura:

Pousada

Salão de Jogos

Piscinas

Campos e Quadras Poliespor�vas

Churrasqueiras

Choupana e Salão Principal
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