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Editorial
A gestão Juntos somos mais fortes se
encerra em janeiro de 2021. Foram 3
anos de parceria, compromisso e
muito trabalho.
“Quando os associados e associadas
depositaram sua conﬁança em nossa
chapa e nos elegeram para administrar
a APCEF/ES, nos sentimos muito
felizes, mas junto veio a responsabilidade de gerir o patrimônio dos
associados, realizar melhorias nos
clubes e, com isso, incentivar o uso
desses espaços. Acreditamos que
alcançamos esse objetivo, porque os
nossos clubes, ao contrário da maioria
que conhecemos, estão com seus
espaços reformados ou novos”
aﬁrmou o presidente da entidade,
Edmar André.
Além das melhorias nos clubes, a
diretoria sempre incentivou a prática
de exercícios, a convivência e o
reencontro. Organizamos torneios e
campeonatos de futebol soçaite,
bocha, vôlei, tênis e futevôlei, além de
iniciarmos escolinhas de futebol
soçaite, tênis e natação. Junto com a
FENAE participamos dos Jogos
Regionais do Sudeste, em 2019 no Rio
de Janeiro, e dos Jogos FENAE, em
2018 em São Paulo, na USP.
Fizemos a Noite dos Vinhos, o Prata da
Casa, a Festa Junina e o Sob o Céu do
Espírito Santo. Também em parceria
com a FENAE, organizamos a Festa
dos Aposentados, o Grito de Carnaval,

GESTÃO

a Seletiva Estadual do Talentos, Dia
das crianças e Festa do Saci e a Festa
de Natal.
Por conta da pandemia, o Talentos
deste ano foi um pouco diferente dos
anos anteriores: a Seletiva Estadual de
Música foi realizada por live,
apresentada pelo músico e apresentador de TV João Gordo, e os ganhadores da etapa estadual das outras
categorias também foram anunciados
em lives.
Também foram realizados palestras e
cursos presenciais, como o CPA 20 e
Gastronomia e Harmonização de
Vinhos, além de cursos na Rede do
Conhecimento. Há também o Inspira
Fenae a plataforma Nosso Valor, que
integra todas as plataformas e
campanhas criadas pela Fenae e
APCEFs.
Nossa associação não se resume a
clubes. Consideramos que os ativos
mais importantes, além dos associados

e associadas e funcionários da
APCEF/ES, são o fortalecimento e a
defesa da categoria bancária em
parceria com as demais entidades,
como o Sindicato dos Bancários/ES,
Fenae, APCEFs, AGECEFs, FENAG,
AEAs e FENACEFs, na organização e
luta em defesa de uma CAIXA 100%
pública.
A Diretoria da APCEF/ES também foi
muito presente na luta em defesa da
CAIXA, participando das campanhas
“CAIXA toda sua” e “Defenda a
CAIXA você também”, dos fóruns
preparatórios para as campanhas
salariais, como Conecef e os
congressos estaduais, e de todos os
atos em defesa da CAIXA.
Acreditamos que entregamos uma
APCEF/ES mais forte e menos vulnerável ﬁnanceiramente e com colegas
mais conscientes da importância de
mantermos a união da categoria
bancária e a sintonia entre as nossas
entidades.

BICANGA

“

Tenho orgulho de fazer parte da história da APCEF/ES, entidade que, atenta aos sinais do tempo e
em sintonia com os desejos e aspirações de seus associados, defende seus direitos na mesma
medida em que lhes propicia cultura e lazer de qualidade. A APCEF/ES se modernizou e
aperfeiçoou os mecanismos de gestão, mantendo-se atualizada com as novas tecnologias da
informação e os canais de relacionamentos virtuais.
Diante dos desaﬁos da atualidade, a Diretoria Sociocultural primou por uma programação que
expressasse a cultura genuína e o lazer de qualidade, conciliando a tradição e as novidades,
realizando eventos como a Festa Junina, Festa dos Aposentados, Sob o Céu do Espírito Santo,
Noite dos Vinhos e Dia das Crianças e do Saci.
Infelizmente, neste ano, a brutal pandemia da COVID-19 acabou com as nossas farras, nossas festas
e nossas alegrias. Se é melancólico o ﬁnal da nossa gestão, consola-nos a certeza de que ﬁzemos
tudo que esteve ao nosso alcance, “combatemos o bom combate” e preservamos a APCEF/ES.”

Eurico Scaramussa | Diretor Sociocultural

EVENTOS

“

Orgulhoso de ser associado da APCEF durante toda minha
trajetória na CAIXA, bem como após a aposentadoria!
Quero parabenizar a diretoria atual, que ora encerra seu
mandato, pelo sucesso na gestão. Desejamos sucesso à
nova diretoria, com a continuidade do trabalho, esperando
fortalecer cada vez mais nossa parceria.”
Paulo Guimarães Pereira | Presidente da AEA/ES

“

Participar da gestão
2018-2020 foi uma
experiência única.
Pude "ver de perto" a
dedicação das
pessoas que
administram e
trabalham na
APCEF/ES. É um
desaﬁo muito grande.
Infelizmente não foi
possível colocar todos
os planos em prática,
em especial no ano de
2020 em razão da
pandemia. Mas
continuarei à
disposição da
APCEF/ES para
colaborar no que for
possível, mesmo não
estando mais na
Diretoria Executiva.”
Deusdete Pereira
Diretora de Esportes

“

Uma administração que está procurando ouvir os
associados, atendendo as reivindicações que são
feitas e cuidando muito bem do nosso espaço.
Muito bom!”
Roberto Silva | Associado APCEF/ES

“

Nesse ﬁm de
mandato, agradeço a
essas pessoas que
conduziram a nossa
associação com zelo
e responsabilidade.
Deixo meu abraço ao
Edmar e Eurico e
que se estenda a
todos que ajudaram
nessa etapa
importante da
história da
APCEF/ES.”

Dimas Deptulski
Associado APCEF/ES

“

As mudanças feitas na APCEF/ES foram muito boas e ela tem sido muito bem
administrada. É um lugar que sempre vou com a minha família, praticamente todo
ﬁnal de semana, só tenho elogios a fazer! O atendimento no restaurante e dos
meninos na piscina são muito bons, quando a gente manda mensagem pra agendar
alguma coisa o atendimento também é excelente. A gente se sente muito em casa!”
Michelle Morete | Associada APCEF/ES

COLATINA

“

O Edmar está fazendo um excelente
trabalho à frente da administração do
clube. Quem vai passar o dia nas
dependências da Associação, vê as
mudanças físicas que estão sendo feitas
e isso deixará o nosso clube cada dia
mais bonito e agradável. Também não
podemos deixar de elogiar os demais
membros da atual Diretoria: é um time
que está no caminho certo, ninguém
faz nada sozinho. Vale a pena visitar o
clube de Bicanga e as outras que ﬁcam
no interior do nosso Estado.”
Paulo César Gonçalves
Associado APCEF/ES

“

Fizemos bastante coisas.
Reformamos a portaria, que agora
possui um portal bem sinalizado, os
vestiários, o salão de festas, a cozinha,
o bar e todo o espaço das piscinas.
Também pintamos a quadra,
instalamos uma nova iluminação no
pátio e cuidamos do jardim, colocando
grama, ﬂores e outras plantas.
Foi uma boa administração, com
muitas construções e tudo está
muito bem cuidado e bonito!”
Nilson Santos | Subsede Colatina

CACHOEIRO
Além de todas as
melhorias feitas nos
clubes e nos serviços,
a APCEF/ES possui uma
série de convênios para
associados(as) e
dependentes:

CNEC Sistema de Ensino
Colégio Americano
Cultura Inglesa
Faculdade Unyleya
FAESA
Minds English School
Multiesportiva
Multivix
Rede DOCTUM
Rede Salesiana
Unesc

Acesse o site
www.apcefes.org.br para
mais informações.

BALANCETE DE CONTAS

O balancete está disponível
no site, acesse:
https://apcefes.org.br/
portal/apcef-es-portal/
noticias/balancete-apcef-es2019.htm.

