
m setembro, a APCEF/ES E completou 60 de anos e 
foi um mês de muita comemora-
ção, afinal, são seis décadas de 
muitas histórias, lutas, conquistas 
e comprometimento com a defesa 
dos direitos dos empregados da 
CEF.
Quando fundada, em 18 de 

setembro de 1958, a entidade 
tinha o nome de Associação dos 
Empregados da Caixa Econômi-
ca Federal do Espírito Santo 
(APCE-ES) e estava presente 
em apenas 4 municípios do 
estado. Apenas no final da 
década de 80, a fim de unificar os 
nomes das entidades dos 
empregados da CEF, recebeu o 
nome de Associação do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal/ 

Mas a APCEF/ES não é feita só 
de lazer e cultura, ela também é 
feita de luta. Foi a partir de 1985, 
com a Greve das 6h, que a 
associação começou a se 
envolver com as reivindicações 
dos empregados e tem participa-
do de assembleias, greves, 
congressos, seminários, pales-
tras e comitês, participando da 
luta pela defesa da CAIXA 100% 
Pública e do Saúde CAIXA.
Nesta edição, faremos uma 

retrospectiva com os fatos mais 
marcantes desses 60 anos. Além 
disso, gostaríamos de agradecer 
a sua participação, pois você 
também faz parte dessa história! 
Viva a APCEF/ES!

Espírito Santo (APCEF/ES), 
que permanece até hoje.
A entidade surgiu com o 

propósito de levar aos emprega-
dos cultura e esporte e, ao longo 
dos anos, foram muitas as 
iniciativas para promover a 
integração e o lazer. Como 
esquecer do Cineclube Glauber 
Rocha, do grupo de teatro, do 
coral, das colônias de férias, dos 
campeonatos de futebol soçaite 
e dos Jogos da FENAE? Quan-
tos artistas foram revelados nos 
festivais e pela Caixa de Talen-
tos? E as festas? Ah, as festas 
são demais! Tem o ano inteiro 
pra toda família: Dia das Mães, a 
nossa tradicional Festa Junina, 
Dia dos Pais, Dia das Crianças e 
a festa de Natal.

“Juntos somos mais fortes!”

Editorial

ara Edmar Martins André, P atual  Presidente da 
APCEF/ES, a união é o principal 
componente na construção de 
uma entidade combativa e 
presente não só nos momentos 
de lazer e descontração, mas 
também na luta pelos direitos dos 
empregados. 

Já em seu terceiro mandato, o 
Presidente agradeceu a partici-
pação de todos na história da 
APCEF/ES e falou de importan-
tes projetos e aquisições do 
clube:
“Está sendo uma honra e 

motivo de orgulho estar à frente 

praticar esportes e participar de 
eventos e festas sabendo que 
estão num lugar seguro e que 
são os proprietários de um 
espaço lindo e bem cuidado. 
Alguns associados aproveitam 
para conhecer as APCEFs do 

país, já que a maioria 
possui pousada em 
suas instalações.
A l é m  d i s s o ,  é 

possível participar de 
projetos e atividades 
pelo site da FENAE 
(www.fenae.com.br), 
como Nosso Valor, 
Rede do Conheci-
mento, Nossa His-
tória Continua na 
Sua, Inspira FENAE, 

Eu faço cultura, e ainda ajudar 
cidades como Caraubas/PI e 
Belagua/MA.
Os associados também se 

envolvem nas lutas em defesa 
dos direitos dos empregados, por 
uma CAIXA 100% pública, 
Saúde CAIXA e Funcef, além de 
participarem de ações jurídicas 
propostas pela FENAE/APCEF.
Venha fazer parte da APCEF/ 

ES, principalmente nesse aniver-
sário de 33 anos da histórica 
greve das 6 horas. Vamos 
fortalecer nossa associação 
nesta época de luta para preser-
var nossos direitos! Juntos 
somos mais fortes!”

de uma entidade que completa 
60 anos e está mais moderna, 
atualizada e em sintonia com os 
anseios de seus mais de 1700 
associados. Aproveito para 
agradecer a Deus, aos colegas 
que confiaram e nos elegeram 
para mais um 
m a n d a t o ,  à s 
gestões que nos 
an t e cede r am , 
aos conselheiros 
e diretores que 
e s t ã o  j u n t o s 
com igo  nes ta 
empreitada, às 
e n t i d a d e s 
parceiras e aos 
empregados da 
APCEF/ES. 
As sugestões enviadas pelos 

colegas nos ajudam muito a fazer 
melhorias no clube, como 
comprar cadeira de rodas, 
adquirir ombrelones para a 
piscina infantil, reformar a 
pousada, melhorar a escritura-
ção contábil, adquirir impresso-
ras para nota fiscal eletrônica, 
treinamento para os funcionários 
da entidade, aquisição de CFTV, 
concertinas nos muros, trilha, 
aquisição de abelhas sem ferrão, 
portaria 24h, além de atender às 
demandas dos associados e 
coordenadores das subsedes 
Cachoeiro e Colatina.
Os associados(as) e seus 

familiares vem para o clube 
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" Os associados(as) e seus 
familiares vem para o clube 

praticar esportes e participar 
de eventos e festas sabendo 

que estão num lugar seguro e 
que são os proprietários de 

um espaço lindo e bem 
cuidado"

" Vamos fortalecer 
nossa associação 

nesta época de 
luta para preservar 

nossos direitos! 
Principalmente 

nesse aniversário 
de 33 anos da 
histórica greve 
das 6 horas"



APCEF/ES: integração e luta

1958 
Fundação da Associação

1978 Inauguração da 
Sede de Bicanga

1984 Festa Junina 

1985 Greve das 6h 
(com o lema “Nossa força 
é nossa união”, greve de 
24 horas com 100% de adesão). 
Foi a primeira participação 
política da entidade.

1986 Cineclube Glauber 
Rocha (exibição semanal de 
filmes não comerciais)
1º FENEC (Festival Nacional 
de Música dos Empregados 
da Caixa Econômica)
Greve URPs
Criação do Expressão

1987 Biblioteca CEF/APCE 

Criação do Espaço “DI-arte”, que 
funcionava no 12º andar do Ed. Castelo 
Branco 
Paralisação dos empregados da CEF em 
17 de setembro, com 90% de adesão no 
interior e 100% na capital, e greve 
deflagrada no dia 29, com 100% de 
adesão na capital e 80 a 96% no interior
I Semana da Consciência Negra na 
APCE/ES

1988 Posse Diretoria

1989 Festa Junina 
(com mais de 1500 
pessoas)
II Jogos da FENAE 
(Julho, em Vitória. ES 
ficou em 8º lugar)
Início das obras nas 
Subsedes de Colatina 
e de Cachoeiro

1990 Grito de Carnaval

Greve dos Demitidos (Junho/90, 
Agência Av. Beira Mar - “Não 
toque em meu companheiro!”) 
Julho: realização da primeira 
Colônia de Férias
Grupo de teatro Ad Libitun 
encena a peça “Onaniana” 

1991 Projeto Caixa de Talentos criado para revelar e 
divulgar os talentos nas agências da CEF
Conclusão das obras da Subsede de Colatina
Campeonato Interno de Futebol Soçaite da APCEF/ES
Coral da APCEF/ES participa do Encontro de Corais da 
CEF no Rio de Janeiro
Passeata noturna dos bancários
III Jogos FENAE em Vitória 
(1800 atletas de todos os estados)

1992 O grupo Toque de Caixa, antigo 
Ad Libitun, apresenta o espetáculo 
“Que história é essa?”, no Carmélia 
Criação do APCEF/ES Informa

1994 Brega dos Anos 60, 
sede Bicanga 

1995 A greve deste ano teve um dos maiores 
índices de participação dos últimos anos, 
visto que a CAIXA não queria repor as perdas 
dos empregados e ainda queria retirar direitos 
conquistados em acordos anteriores. 
Foram 12 dias de greve e Vitória teve 
cerca de 90% a 95% de agências fechadas. 
Escolinha de Futebol da APCEF/ES 

1996 Grito de Carnaval 
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1998 APCEF 
Medicamentos
Inauguração do 
Centro de Memória

1999 Criação do Comitê em 
Defesa da CEF pela APCEF/ES, 
Sindicato dos Bancários, 
AEA/ES e AGECEF/ES, diante 
da proposta de privatização da 
CAIXA. Sua primeira atividade 
foi o Seminário de Defesa da 
CEF e do Patrimônio Público, 
realizado em junho.
Participação no movimento 
contra a extinção do Tribunal 
Regional do Trabalho/ES e da 
Marcha dos Cem Mil sobre 
Brasília contra o governo FHC.

2000 XII Copa APCEF de 
Futebol Soçaite
Conclusão da obra do 
alojamento
Em 24/10, uma paralisação 
de uma hora retardou a 
abertura de 16 agências no 
Estado. O protesto aconteceu 
em todo o país exigia da CEF 
a abertura das negociações 
na Campanha Salarial

2001 Diante da ameaça do desmonte da CAIXA (divisão do banco em duas 
empresas e demissão de pessoal), bancários, junto com trabalhadores rurais 
sem-terra, fizeram um cordão humano abraçando a agência Vila Rubim e uma 
manifestação no interior dela. A entidade e o Sindicato dos Bancários 
promoveram um protesto nas agências Carapina e Beira-Mar contra a aplicação 
da RH 008, norma que trata das dispensas sem justa causa.
Baile dos Namorados 

2002 Baile do Cafona, Subsede 
Sul - Cachoeiro 
Reinauguração do campo de 
futebol da subsede de Cachoeiro
Site da APCEF/ES começa a 
funcionar

2003 Realização de oficinas do projeto 
“Saúde é coisa séria”. O projeto foi 
desenvolvido pela APCEF/ES em 
parceria com o Espaço Tocar
Jogos Regionais Sudeste, 24 a 26 de 
outubro, em Bicanga. O ES venceu 
quatro modalidades: futevôlei, voleibol 
de areia masculino, xadrez e dama

2004 Jogos de Verão da APCEF

VII Festival Nacional da Canção 
da FENAE (FENEC), em Natal. 
A APCEF/ES foi campeã com 
a música “Você me Sufoca”.

2005 Oficina de Iniciação ao Teatro

1 ano do Programa PAR

2006 Torneio de natação

Nova logo para as APCEFs 
I Torneio Master de Futebol
Melhorias no clube de Bicanga, 
como reforma do piso do campo 
de bocha, instalação de mais 
churrasqueiras e cabanas

2007 Campanha para venda ou troca de 
livros didáticos usados
Parceria com o Sindicato para treinamento 
das equipes de vôlei e de futebol de salão 
na quadra poliesportiva do Centro Sindical
I Festival de Karaokê

2008 I Torneio de Integração de Futebol Soçaite

Comemorações dos 50 anos: Concurso de Fotografia com o tema 
Cotidiano do Trabalho, Dia dos Pais, Torneio de Futebol 
“Pendurando a Chuteira”, Karaokê, Copa Primavera, Show do Nando 
Reis no projeto Eu Faço Cultura, FENEC, Festa das Crianças, II 
Luau da APCEF e Festa de Natal, fechando as atividades do ano

2009 Campeonato de Vôlei Feminino Master, realizado pela 
APCEF/ES e Sindicato dos Bancários
Prata da Casa
I Corrida do Pessoal da CAIXA
Criação do projeto Sob o Céu do ES 

2010 Início das obras para construção de oito novos 
apartamentos no clube de Bicanga
Dia de luto contra a reestruturação imposta pela direção 
do banco e luta pela isonomia dos bancos públicos
Ampliação dos serviços online (acompanhamento dos 
débitos mensais nas contas dos associados)

1997 Posse Diretoria 

Semana da Mulher (Visita ao Presídio 
Feminino de Ticum, em Cariacica)
IX Congresso Estadual dos 
Empregados da CAIXA/ES
Natal na APCEF/ES
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1958 – João Alberto Fontana (fundador)
1959 a 1961 – Lincoln Simões de Lima
1961 a 1963 – Ruy Bosco Alves Gusman
1963 a 1965 – Heráclito Rodrigues de Moraes
1965 a 1967 – Heráclito Rodrigues de Moraes
1967 a 1969 – Honory Bonadiman
1969 a 1971 – Honory Bonadiman
1971 a 1973 – Honory Bonadiman
1973 a 1975 – Marcus de Barros
1975 a 1977 – Marcus de Barros
1977 a 1979 – José Henrique Macêdo
1979 a 1981 – Eloy Carelli
1981 a 1983 – José Paschoal Poletti
1983 a 1985 – Paulo Renauld Loureiro
1985 a 1987 – Paulo Renauld Loureiro
1986 a 1988 – Carlos Alberto Caser
1988 a 1990 – Carlos Alberto Caser
1990 a 1991 – Sérgio Santos Serra
1991 a 1994 – Antonio Ricardo da Fonseca Valença
1994 a 1997 – José Lino Fontana
1997 a 2000 – Sérgio Santos Serra
2000 a 2003 – José Lino Fontana
01/02/2003 a 05/10/2003 – José Lino Fontana
06/10/2003 a 13/06/2004 – Sérgio Santos Serra
14/06/2004 a 31/01/2006 – Humberto Passos Coelho
2006 a 2009 – Edmar Martins André
2009 a 2012 – Titony Barcellos Passos
2012 a 2015 – Titony Barcellos Passos
2015 a 2018 – Edmar Martins André
2018 a 2021 – Edmar Martins André

Em seus 60 anos, a APCEF/ES teve 17 presidentes 
em 28 gestões que foram responsáveis por ajudar a 
construir a história da entidade. Confira a lista:

Presidentes APCEF/ES

2012 Inauguração Pousada

Luau em comemoração ao 
Dia da Mulher
Eu Faço Cultura: show 
Passo Largo e Lulu Santos 

2013 Comemoração 55 anos 
APCEF/ES: Sob o Céu do Espírito 
Santo e Seletiva Estadual do XI Música 
FENAE em Praia Formosa, Aracruz
Associação apoia abaixo-assinado que 
pede retorno do Saúde CAIXA

2014 Início da construção da sede 
administrativa e portaria do clube em Bicanga
Associados e dependentes participam do 
Desafio Vitória Anchieta 

2015 Jogos Regionais, em 
São Paulo
Música FENAE, em Recife
Festa de Natal

2016 Início das obras no clube em Bicanga 

Defesa da CAIXA: participação no seminário 
“A CAIXA é do povo brasileiro” em Brasília 
e ações do Dia Nacional de Luta contra a 
ameaça de privatização da CAIXA, que 
paralisou 13 agências no Estado
                      Festa Junina 

2017 Reformas na sede em Bicanga: Salão de Jogos, 
quadras poliesportivas, banheiros e reinauguração do bar. 
Na subsede de Colatina foram realizadas reformas nas 
piscinas, banheiros, sauna e salão de festas 
Festa Junina, Noite dos Vinhos, Trilha das Abelhas, 
Dia das Crianças e Dia do Saci 
Jogos Regionais Sudeste
Defesa da CAIXA: campanhas nacionais como “Defenda a 
CAIXA você também”, Dia Nacional em Defesa da CAIXA 
100% pública, criação de comitês estaduais e nacionais, 
realização de seminários e abaixo-assinados

2011 Festival do Caranguejo (tradição do 
clube e realizado uma vez por ano)
Comemoração do Dia do Bancário, organizado 
pelo Sindicato dos Bancários com apoio da 
APCEF/ES, no clube de Bicanga
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2018 Início das obras do Salão de Festas, 
que terá capacidade para 1000 pessoas 
Jogos FENAE 2018 
Palestra pela defesa do Saúde CAIXA
Comemorações de 60 anos da APCEF/ES: 
Feijoada, Oldtoberfest com Jazz e 
Encontro Caipira. 

Foto: Eudes de Oliveira
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1975 a 1977 – Marcus de Barros
1977 a 1979 – José Henrique Macêdo
1979 a 1981 – Eloy Carelli
1981 a 1983 – José Paschoal Poletti
1983 a 1985 – Paulo Renauld Loureiro
1985 a 1987 – Paulo Renauld Loureiro
1986 a 1988 – Carlos Alberto Caser
1988 a 1990 – Carlos Alberto Caser
1990 a 1991 – Sérgio Santos Serra
1991 a 1994 – Antonio Ricardo da Fonseca Valença
1994 a 1997 – José Lino Fontana
1997 a 2000 – Sérgio Santos Serra
2000 a 2003 – José Lino Fontana
01/02/2003 a 05/10/2003 – José Lino Fontana
06/10/2003 a 13/06/2004 – Sérgio Santos Serra
14/06/2004 a 31/01/2006 – Humberto Passos Coelho
2006 a 2009 – Edmar Martins André
2009 a 2012 – Titony Barcellos Passos
2012 a 2015 – Titony Barcellos Passos
2015 a 2018 – Edmar Martins André
2018 a 2021 – Edmar Martins André

Em seus 60 anos, a APCEF/ES teve 17 presidentes 
em 28 gestões que foram responsáveis por ajudar a 
construir a história da entidade. Confira a lista:

Presidentes APCEF/ES

2012 Inauguração Pousada

Luau em comemoração ao 
Dia da Mulher
Eu Faço Cultura: show 
Passo Largo e Lulu Santos 

2013 Comemoração 55 anos 
APCEF/ES: Sob o Céu do Espírito 
Santo e Seletiva Estadual do XI Música 
FENAE em Praia Formosa, Aracruz
Associação apoia abaixo-assinado que 
pede retorno do Saúde CAIXA

2014 Início da construção da sede 
administrativa e portaria do clube em Bicanga
Associados e dependentes participam do 
Desafio Vitória Anchieta 

2015 Jogos Regionais, em 
São Paulo
Música FENAE, em Recife
Festa de Natal

2016 Início das obras no clube em Bicanga 

Defesa da CAIXA: participação no seminário 
“A CAIXA é do povo brasileiro” em Brasília 
e ações do Dia Nacional de Luta contra a 
ameaça de privatização da CAIXA, que 
paralisou 13 agências no Estado
                      Festa Junina 

2017 Reformas na sede em Bicanga: Salão de Jogos, 
quadras poliesportivas, banheiros e reinauguração do bar. 
Na subsede de Colatina foram realizadas reformas nas 
piscinas, banheiros, sauna e salão de festas 
Festa Junina, Noite dos Vinhos, Trilha das Abelhas, 
Dia das Crianças e Dia do Saci 
Jogos Regionais Sudeste
Defesa da CAIXA: campanhas nacionais como “Defenda a 
CAIXA você também”, Dia Nacional em Defesa da CAIXA 
100% pública, criação de comitês estaduais e nacionais, 
realização de seminários e abaixo-assinados

2011 Festival do Caranguejo (tradição do 
clube e realizado uma vez por ano)
Comemoração do Dia do Bancário, organizado 
pelo Sindicato dos Bancários com apoio da 
APCEF/ES, no clube de Bicanga
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2018 Início das obras do Salão de Festas, 
que terá capacidade para 1000 pessoas 
Jogos FENAE 2018 
Palestra pela defesa do Saúde CAIXA
Comemorações de 60 anos da APCEF/ES: 
Feijoada, Oldtoberfest com Jazz e 
Encontro Caipira. 
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m setembro, a APCEF/ES E completou 60 de anos e 
foi um mês de muita comemora-
ção, afinal, são seis décadas de 
muitas histórias, lutas, conquistas 
e comprometimento com a defesa 
dos direitos dos empregados da 
CEF.
Quando fundada, em 18 de 

setembro de 1958, a entidade 
tinha o nome de Associação dos 
Empregados da Caixa Econômi-
ca Federal do Espírito Santo 
(APCE-ES) e estava presente 
em apenas 4 municípios do 
estado. Apenas no final da 
década de 80, a fim de unificar os 
nomes das entidades dos 
empregados da CEF, recebeu o 
nome de Associação do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal/ 

Mas a APCEF/ES não é feita só 
de lazer e cultura, ela também é 
feita de luta. Foi a partir de 1985, 
com a Greve das 6h, que a 
associação começou a se 
envolver com as reivindicações 
dos empregados e tem participa-
do de assembleias, greves, 
congressos, seminários, pales-
tras e comitês, participando da 
luta pela defesa da CAIXA 100% 
Pública e do Saúde CAIXA.
Nesta edição, faremos uma 

retrospectiva com os fatos mais 
marcantes desses 60 anos. Além 
disso, gostaríamos de agradecer 
a sua participação, pois você 
também faz parte dessa história! 
Viva a APCEF/ES!

Espírito Santo (APCEF/ES), 
que permanece até hoje.
A entidade surgiu com o 

propósito de levar aos emprega-
dos cultura e esporte e, ao longo 
dos anos, foram muitas as 
iniciativas para promover a 
integração e o lazer. Como 
esquecer do Cineclube Glauber 
Rocha, do grupo de teatro, do 
coral, das colônias de férias, dos 
campeonatos de futebol soçaite 
e dos Jogos da FENAE? Quan-
tos artistas foram revelados nos 
festivais e pela Caixa de Talen-
tos? E as festas? Ah, as festas 
são demais! Tem o ano inteiro 
pra toda família: Dia das Mães, a 
nossa tradicional Festa Junina, 
Dia dos Pais, Dia das Crianças e 
a festa de Natal.

“Juntos somos mais fortes!”

Editorial

ara Edmar Martins André, P atual  Presidente da 
APCEF/ES, a união é o principal 
componente na construção de 
uma entidade combativa e 
presente não só nos momentos 
de lazer e descontração, mas 
também na luta pelos direitos dos 
empregados. 

Já em seu terceiro mandato, o 
Presidente agradeceu a partici-
pação de todos na história da 
APCEF/ES e falou de importan-
tes projetos e aquisições do 
clube:
“Está sendo uma honra e 

motivo de orgulho estar à frente 

praticar esportes e participar de 
eventos e festas sabendo que 
estão num lugar seguro e que 
são os proprietários de um 
espaço lindo e bem cuidado. 
Alguns associados aproveitam 
para conhecer as APCEFs do 

país, já que a maioria 
possui pousada em 
suas instalações.
A l é m  d i s s o ,  é 

possível participar de 
projetos e atividades 
pelo site da FENAE 
(www.fenae.com.br), 
como Nosso Valor, 
Rede do Conheci-
mento, Nossa His-
tória Continua na 
Sua, Inspira FENAE, 

Eu faço cultura, e ainda ajudar 
cidades como Caraubas/PI e 
Belagua/MA.
Os associados também se 

envolvem nas lutas em defesa 
dos direitos dos empregados, por 
uma CAIXA 100% pública, 
Saúde CAIXA e Funcef, além de 
participarem de ações jurídicas 
propostas pela FENAE/APCEF.
Venha fazer parte da APCEF/ 

ES, principalmente nesse aniver-
sário de 33 anos da histórica 
greve das 6 horas. Vamos 
fortalecer nossa associação 
nesta época de luta para preser-
var nossos direitos! Juntos 
somos mais fortes!”

de uma entidade que completa 
60 anos e está mais moderna, 
atualizada e em sintonia com os 
anseios de seus mais de 1700 
associados. Aproveito para 
agradecer a Deus, aos colegas 
que confiaram e nos elegeram 
para mais um 
m a n d a t o ,  à s 
gestões que nos 
an t e cede r am , 
aos conselheiros 
e diretores que 
e s t ã o  j u n t o s 
com igo  nes ta 
empreitada, às 
e n t i d a d e s 
parceiras e aos 
empregados da 
APCEF/ES. 
As sugestões enviadas pelos 

colegas nos ajudam muito a fazer 
melhorias no clube, como 
comprar cadeira de rodas, 
adquirir ombrelones para a 
piscina infantil, reformar a 
pousada, melhorar a escritura-
ção contábil, adquirir impresso-
ras para nota fiscal eletrônica, 
treinamento para os funcionários 
da entidade, aquisição de CFTV, 
concertinas nos muros, trilha, 
aquisição de abelhas sem ferrão, 
portaria 24h, além de atender às 
demandas dos associados e 
coordenadores das subsedes 
Cachoeiro e Colatina.
Os associados(as) e seus 

familiares vem para o clube 
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" Os associados(as) e seus 
familiares vem para o clube 

praticar esportes e participar 
de eventos e festas sabendo 

que estão num lugar seguro e 
que são os proprietários de 

um espaço lindo e bem 
cuidado"

" Vamos fortalecer 
nossa associação 

nesta época de 
luta para preservar 

nossos direitos! 
Principalmente 

nesse aniversário 
de 33 anos da 
histórica greve 
das 6 horas"
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