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O jornal do empregado da Caixa

ORGANIZAR A RESISTÊNCIA 
É A PALAVRA DE ORDEM

Exerça seu direito, vote nas eleições para os Conselhos da Funcef

Que o dia 11 de maio de 2016 
vai entrar para a história do País, 
isso todos sabem. O que muitas 
pessoas vão se dar conta, com o 
passar das semanas, é que esse 
dia marca a história principal-
mente dos trabalhadores e das 
classes minoritárias.

A mudança é, sim, radical. 
Não se impediu apenas que a pre-
sidenta Dilma Rousseff continue 
a comandar o Brasil. Determinou 
a interrupção de um projeto que 
priorizava os trabalhadores do 
campo e da cidade, a juventude, 
as mulheres e aqueles que nunca 
tiveram voz. Impediu que a pes-
soa escolhida pelo voto popular, 
que o projeto escolhido por mais 
de 54 milhões de brasileiros, ti-
vesse continuidade.

Os projetos são muitos claros 
e distintos nesse momento da his-
tória. Já convivemos com os dois 
modelos anteriormente.

De 1995 a 2002, a Caixa foi 
conduzida de acordo com a vi-
são neoliberal, que volta agora 
por conta de manobras políticas 

e da força da mídia dominante. E, 
contra fatos, não há argumentos.
Em 1994, a Caixa contava com 
65 mil empregados. No último 
ano de FHC, havia pouco mais de 
55 mil. Foram oito anos com rea-
justes abaixo da inflação: o INPC 
acumulado de 1995 a 2002 foi de 
104,8% e o reajuste dos trabalha-
dores da Caixa no período somou 
apenas 28,3% (20,94% em 1995, 
1% em 1998 e 5% em 2002).

De 2002 até agora, os em-
pregados da Caixa conquistaram 
o pagamento da PLR e da PLR 
Social, equiparação do valor da 
cesta-alimentação ao da categoria 
bancária, contratação de trabalha-
dores (que agora somam mais de 
95 mil), redução da terceirização, 
novo PCS, promoção por mereci-
mento e aumento real: nos últimos 
12 anos registrou-se 20,83% de 
aumento real nos salários - além 
da inflação -, 42,3% nos pisos e 
26,3% nos vales alimentação e re-
feição. Os trabalhadores da Caixa 
passaram a ter direito às conquistas 
da Convenção Coletiva dos bancá-

rios, o que antes não acontecia.
Os dias que se seguem à der-

rota do governo Dilma trazem 
consigo sérias ameaças. Projetos 
de lei no Congresso Nacional de 
interesse exclusivo das elites vol-
tam a tramitar e os programas do 
partido derrotado nas urnas anun-
ciam privatizações, fim da políti-
ca de reajustes do salário-mínimo, 
mudanças na previdência com re-
tirada de direitos.

E não pense que essas mudan-
ças serão apenas em Brasília. Elas 
afetam você, seu patrimônio, seu 
emprego, sua aposentadoria, seu 
reajuste salarial, sua PLR...

Dilma foi afastada sob o pre-
texto de combate à corrupção. 
Mas, com base na Lei da Ficha 
Limpa, Temer foi considerado 
inelegível pelos próximos oito 
anos, por decisão da Procuradoria 
Eleitoral de São Paulo, por doa-
ção de campanha acima do limi-
te legal. O ministério anunciado, 
além de não ter nenhuma mulher 
nem representante da população 
negra, é recheado de investigados 

pela Justiça e até mesmo conde-
nados por crimes como improbi-
dade administrativa e desvio de 
recursos públicos.

Qual a nossa postura agora? 
Assim como sempre, a APCEF/
SP vai defender os empregados 
da Caixa, os direitos dos traba-
lhadores e a Caixa como banco 
público e social e seu crescimen-
to e não sua entrega ao mercado.

Para fortalecer essa luta, os 
empregados da Caixa têm de es-
tar do mesmo lado. Do lado que 
defende os seus direitos, o banco 
e as conquistas dos trabalhado-
res. Participe das reuniões, atos, 
manifestações organizadas pelas 
entidades. Denuncie, resista!

Só assim, vamos continuar a 
ver o banco crescer e a fortalecer 
uma política que prioriza a socie-
dade e não o lucro. Não podemos 
assistir sentados ao desmonte da 
Caixa e do País. Organizar a re-
sistência é a palavra de ordem.

Diretoria da APCEF/SP
Gestão Nossa Luta

Chapa 5 - Funcef pra Gente: (da esquerda para a direita) Antonio Fermino (atualmente eleito para 
o cargo de conselheiro do Conselho Deliberativo), Emanoel Souza (presidente da Federação 
dos Bancários da Bahia e Sergipe), Valter San Martin (diretor do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região) e Silvana Anaruma (diretora de Interior da APCEF/SP)

Na quarta-feira, dia 18, às 18 
horas, terminam as eleições para 
o Conselho Deliberativo e Fiscal 
da Funcef. Os participantes têm a 
oportunidade de escolher um in-
tegrante do Conselho Fiscal, um 
do Conselho Deliberativo e seus 
respectivos suplentes. A eleição 
começou no dia 16.

O empregado da Caixa em 
atividade, férias ou licença re-
munerada vota pela opção 4.1 do 
SISRH.

O eleitor aposentado, pensio-
nista, autopatrocinado ouempre-
gado da Caixa em licença não 

remunerada vota pela página das 
Eleições (www.funcef.com.br/
eleicoes2016) ou pelo 0800 722 
0158.

Vote Chapa 5
A Diretoria Executiva da AP-

CEF/SP apoia a Chapa 5, que é 
composta por empregados com 
larga experiência e que partici-
param de lutas históricas pelos 
trabalhadores. 

Para conhecer a formação, as 
propostas da Chapa 5 e os avanços 
da Funcef a partir de 2003, acesse 
www.funcefpragente.com.br



O empregado da Caixa com 
deficiência física que quer parti-
cipar dos Jogos da Fenae têm até 
30 de maio para se associar à AP-
CEF/SP, caso não seja associado.

A 12ª edição do evento espor-
tivo ocorre em Blumenau, de 20 a 
27 de agosto. Para participar dos 
Jogos, ligue (11) 5613-5601.
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ra. Diretor de Imprensa: Amauri Nogueira 
da Cruz. Jornalistas (textos e revisão): Luana 
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Volpato (Mtb 24.688/SP). Diagramação: Mar-
celo Luiz. Impressão: TM Grafic. Tiragem: 12 
mil exemplares. Sede: Rua 24 de Maio, 208, 
10º andar, República, capital.

Expediente

Dia de festa marca a grande 
inauguração do ginásio de Bauru
Festa junina, atividades esportivas e recreativas fazem parte da programação

• Avaré (14) 3848-3000

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Salto Grande, (14) 3378-1622

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3834-1450

Nossos espaços

Atletas disputaram  
final do vôlei de areia 
e garantiram vaga nos 
Jogos da Fenae

No sábado, 7, aconteceu a fi-
nal da seletiva de vôlei de areia 
para os Jogos da Fenae, no clube.

Para formar a delegação que 
irá representar São Paulo na com-
petição, a APCEF/SP está reali-
zando seletivas de várias modali-
dades. No vôlei de areia, a dupla 
Marcelo Saltoratto e Fernando (de 
camiseta vermelha) venceu os ad-
versários Sergio Suga e Ricardo 
Negrini por 2 x 0.

Anote na sua agenda: dia 
11 de junho, sábado, tem 
uma grande festa na Subse-
de de Bauru para marcar a 
inauguração do novo ginásio 
coberto.

Festa junina com música 
ao vivo, comidas e bebidas 
típicas, atividades recreativas 
e esportivas fazem parte da 
programação que deve preen-
cher todo o sábado.

O evento faz parte do pro-
jeto APCEF em Movimento. 
Esta será a quarta edição (a 
primeira foi em Campinas, 

a segunda na capital e a terceira 
será em Guarulhos)

Além do ginásio poliesportivo 
coberto, a Subsede possui piscinas 
adulto e infantil, sauna, vestiário, 
campo de futebol, quadra de vôlei 
de areia, salão de jogos, parque 
infantil, quiosques com churras-
queiras, lanchonete e pomar.

Inscrições até 3 de junho pelo 
e-mail convites@apcefsp.org.
br ou (11) 3017-8339. O evento 
acontece entre 9 e 17 horas, na 
Subsede de Bauru, Rua Francis-
co Pires Corrêa, 7-28, Panorama 
Parque.

Sentido horário: o novo ginásio da Subsede de Bauru, 
a piscina e um dos quiosques com churrasqueira

Participe da Corrida  
do Pessoal da Caixa,  
no Sesi Guarulhos

A APCEF/SP está organizando 
a terceira edição do APCEF em 
Movimento. Desta vez, o evento 
acontece no Sesi Guarulhos, em 
29 de maio, domingo, das 7 às 
12 horas. 

A principal atividade do dia 
será a Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa, organizada em parceria 
com a Federação. Também serão 
oferecidas atividades recreativas 
para toda a família e caminhada.

As inscrições devem ser feitas 
até 23 de maio no formulário do 
site. Informações, (11) 5613-5601 
ou esportes@apcefsp.org.br

Região de Guarulhos

Começou em 14 de maio, o 
VII Jogos Fenacef em Vitória, 
Espírito Santo. As competições 
vão até 19 de maio e a APCEF 
marcará presença na abertura, nas 
disputas e com um kit especial 
para os atletas.

Os diretores da Associação 
Edvaldo Rodrigues e Ivanilde 
Moreira de Miranda estarão pre-
sentes na abertura do evento. O 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra, irá par-
ticipar como competidor assim 
como Rosa Maria Ferreira Oli-
veira, secretária de Qualidade de 
Vida, e Elza Vergopolem, diretora 
de Aposentados.

Os Jogos da Fenacef nasce-
ram de uma ideia da Associação 
de Aposentados do Paraná (AEA/
PR), de promover uma competição 
envolvendo aposentados e pensio-
nistas da Caixa de todo o País.

Aposentados

APCEF/SP marca 
presença nos Jogos 
Fenacef 2016

Esportes

Jogos da Fenae 
contarão com prova de 
natação paralímpica

Dia 22 tem seletiva final 
de atletismo

No domingo, 22, a partir das 
15 horas, será realizada a última 
seletiva de atletismo para os Jo-
gos da Fenae. Os atletas disputam 
vaga na delegação de São Paulo 
em provas de 100, 200 e 400 me-
tros, no Centro Olímpico, Av. Ibi-
rapuera, 1.315, Indianópolis.

Inscrições pelo  (11) 5613-
5601 ou esportes@apcefsp.org.br.

Os associados ainda podem 
desfrutar do lazer completo ofe-
recido pelas Colônias no feriado 
de Corpus Christi (de 25 a 29 
de maio). As Colônias de Avaré, 
Suarão e Salto Grande ainda pos-
suem vagas para o período.

Já a Colônia de Campos está 
com lista de espera para o feriado. 
É possível deixar seu nome na lis-
tagem e aguardar a chamada, caso 
haja desistência.

A Colônia de Ubatuba está 
fechada para reforma neste mês 
de maio.

Feriado

Colônias ainda têm 
vagas para o feriado de 
Corpus Christi

Espaço de lazer da Colônia de Avaré



(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br
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Fale conosco

APCEF/SP questiona direção da 
Caixa sobre reabertura do PAA

Nosso Valor Cultural

Saída de trabalhadores agrava ainda mais a falta de empregados no banco

Edição especial 
sorteará Smart TVs e 
iPhones

Reestruturação

APCEF/SP cobra transparência em 
processo de reestruturação

Você tem até dia 18, quarta-
-feira, para concorrer a cinco 
Smart TVs de 55 polegadas e 
cinco iPhones 6S serão sorteados 
na edição especial do Nosso Valor 
Cultural cujo tema é a campanha 
Meu Voto, Nosso Direito.

Para participar, basta acessar 
www.nossovalor.fenae.org.br, fa-
zer o login, assistir atentamente 
ao minifilme e acertar as cinco 
questões. O vídeo animado des-
taca a importância do número de 
votantes na eleição da Funcef em 
curso. O prazo para participar ter-
mina às 18 horas.

O tema Meu Voto, Nosso Di-
reito tem como objetivo incenti-
var os participantes e assistidos da 
Funcef a votarem na eleição para 
os Conselhos Deliberativo e Fis-
cal. O pleito será realizado vai até 
18 de maio (leia sobre a eleição 
na página 1).

A possibilidade de reabertura 
do Plano de Apoio à Aposentado-
ria (PAA) da Caixa gerou inúme-
ros questionamentos e apreensão 
entre os empregados.

Por conta disso, a APCEF/SP 
enviou ofício ao banco onde cobra 
esclarecimentos sobre o processo.  
A intenção é saber se realmente 
irá ocorrer, se é continuidade do 
anterior, qual o prazo para a nova 
adesão e qual o período de efe-
tivação do desligamento, já que 
estas informações não foram di-
vulgadas pela Caixa.

A reabertura do PAA vem para 
agravar a falta de empregados e 
contrasta com a não retomada das 
contratações. 

“Diariamente constatamos o 
aumento das obrigações, a co-
brança de metas inatingíveis, bem 
como a sobrecarga de atividades 
que também têm deteriorado as 
condições de trabalho nas unida-
des”, aponta a APCEF.

Em 12 meses, a Caixa cortou 
3.305 postos de trabalho - boa 
parte devido justamente ao PAA 
-, embora o banco tenha mais 3,3 
mil clientes e atingiu um lucro lí-
quido de R$ 838 milhões somente 
nos primeiros três meses do ano.

No Plano de Apoio à Aposen-
tadoria deste ano, cujo prazo de 
adesão terminou em 31 de mar-
ço, o banco desligou em todo o 
País mais de 1.500 trabalhadores. 

A APCEF/SP, em parceria com 
o Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, enviou ofício cobrando da 
direção da Caixa esclarecimentos 
sobre as denúncias de empregados 
que apontam que a reestruturação 
segue nas Girets (gerência de reta-
guarda), mesmo após a Caixa di-
vulgar que não havia cronograma 
para novas etapas do processo.

Os relatos apontam que em-
pregados participaram de audio-
conferências nas quais foram 
informados que tesoureiros serão 
lotados nas agências.

Com isso, cresce o temor de 
que esses empregados tenham de 
conciliar a responsabilidade das 
atividades de tesouraria com o 
atendimento ao público, o que po-
derá colocar em risco a segurança 
destes trabalhadores.

Segundo vários empregados, 
os processos das retaguardas se-
rão centralizados nas duas Girets 
que serão mantidas: Penha e Pi-
nheiros. As demais Girets da capi-

tal serão transformadas em Rerets 
(representação de retaguarda de 
agências).

Por conta disso, a APCEF/SP 
cobrou transparência e questio-
nou quais áreas estão envolvidas, 
quantos empregados serão atin-
gidos e pediu o cronograma dos 
processos de transferência dos 
empregados para estas áreas.

“A direção da Caixa precisa 
explicar aos empregados o que 
realmente está acontecendo. E se 
isto não for reestruturação, então 
o que é?”, questionou Edvaldo 
Rodrigues, diretor da APCEF/SP. 

Moradia e Cidadania

Sabe aquele agasalho 
que você não usa? Ele 
pode aquecer alguém

A APCEF/SP está arrecadando 
roupas, calçados e cobertores, no-
vos ou usados, para a Campanha 
do Agasalho da ONG Moradia e 
Cidadania.

Leve suas doações a um dos 
espaços da APCEF/SP (clube na 
capital, Subsede de Bauru ou Co-
lônias de Avaré, Campos do Jor-
dão, Suarão ou Salto Grande) até 
o fim de maio.

Para saber sobre a ONG, aces-
se www.moradiaecidadania.org.br.

Anteriormente, a direção já havia 
confirmado que não iria repor as 
vagas. Enquanto isso, há 30 mil 
aprovados no concurso público 
de 2014 aguardando convocação. 
Foi um dos maiores certames da 
história, com quase 1,2 milhão de 
inscritos. Menos de 8% aprovados 
foram efetivamente admitidos.

“Se esta decisão de abertura 
de um novo PAA for confirmada 
em tão pouco tempo, isto só de-
nota que a Caixa está realmente 
em processo de desmonte e deses-
truturação interna, facilitando um 
futuro processo de privatização”, 
criticou Edvaldo Rodrigues, dire-
tor da APCEF/SP. Até o momento 
o banco não respondeu ao ofício.

Funcef

GT paritário para 
debater Funcef será 
instalado em breve

Segundo informações da Fe-
nae, deverá ser instalado nos 
próximos dias o grupo de traba-
lho paritário para debater questões 
relacionadas à Funcef, conforme 
acordado com a Caixa.

A criação do GT surgiu da 
reivindicação dos empregados no 
1º Encontro dos Participantes da 
Funcef, em março. A Comissão 
Executiva dos Empregados, desde 
a campanha salarial do ano passa-
do, havia indicado a formação do 
GT. Mas, a empresa só concordou 
com o pleito na última reunião da 
mesa permanente, em 14 de abril. 
Foi estabelecido prazo de 30 dias 
para formação do grupo. 

Os pontos a serem tratados são: 
contencioso judicial, não utilização 
do voto de desempate, a imedia-
ta incorporação do REB ao Novo 
Plano, a reformulação do Comitê 
de Investimentos e a manutenção 
do Fundo de Acumulação de Be-
nefícios (FAB) e do Fundo de Re-
visão de Benefícios (FRB).

Manifestação contra a reestruturação em 
Jundiaí, em 10 de março



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana (Santa Terezinha), andar alto, 2 dor-
ms., 2 wc, sacada, piscina, academia, 2 vagas. 
R$ 350 mil, aluguel, R$ 1.100 (cond. R$ 540). 
Aceita financ. e estuda proposta de troca por 
apto. em São Paulo. Fernando, (11) 98022-
6263 ou fernando1857@gmail.com. 
• Vd. ou alugo, flat, na capital, Alameda Cam-
pinas, a um quarteirão da Av. Paulista, 30 m2, 
mobiliado, coz. equip., 1 vaga. Aceita finan-
ciamento, carta de crédito ou veículo como 
parte do pagamento. R$ 350 mil. Vidimar, (11) 
99449-6711 / vidimar.s@globo.com. 
• Vd., a 200 m do metrô Imigrantes, capital, 3 
dorms. (1 suíte), sacada, 1 vaga. R$ 520 mil. 
Marly, (11) 5571-2275 / 98227-0071. 
• Vd., na capital, próx. ao Shopping Butantã e 
à fut. Estação da Linha Amarela, reformado, 3 
dorms., sala 2 ambs., 2 wc, piso de madeira, 
armários, piscina, quadra, playground, 1 vaga. 
R$ 365 mil. Welma, (11) 99374-6259 / Luis, 
(11) 99494-4749. 
• Vd., no Guarujá, Praia da Enseada, 3 dorms 
(1 c/ sacada), 2 wc, sala grande, mobiliado, 
jardim, área p/ churrasco, 1 vaga. Estuda pro-
posta de aluguel e aceita auto como parte do 
pagamento. R$ 270 mil. Ferreira, (11) 9.9358-
4180 / 3721-0565.
• Vd., quitinete, na capital, República, Av. Ipi-
ranga, 2 quadras do metrô, 38 m2, reformado. 
R$ 270 mil (cond. R$ 280). Sandra / Cecília, 
(11) 95449-5697 / 98251-2764.  
• Vd., na capital, próx. ao Parque Raul Sei-
xas, Cj. José Bonifácio, 2 dorms., vaga des-
coberta. R$ 160 mil. Rute, (11) 2747-5209 / 
97127-4553. 
• Vd., no Morumbi, próx. ao São Paulo Futebol 
Clube, capital, 3 dorms., armários embutidos, 
vista panorâmica. Aceita troca por apto na 
praia até 50% do valor ou automóvel. R$ 
225 mil. Celso, (11) 3819-8300 / 97196-6677. 
• Vd., Vila Mariana, na capital, próx. a estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc., dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513. 
•  Vd. ou alugo, na Vila Marari, capital, zo-
na sul, trav. da Cupecê, 75 m2, 3 dorms., 2 
wc, sala 2 ambs., armários, salão de festas, 
quadras, churrasq., pisc., brinq., parquinho, 
1 vaga. R$ 370 mil. Aline, (11) 98252-9550 
/ Cleide, (11) 98221-5722, 5562-7472 / aline-
grell@hotmail.com.

• Vd., na capital, Vila Mariana, 500 m da Fa-
culdade Belas Artes e do Parque do Ibirapue-
ra, 2 dorms. (1 suíte), reformado, lazer. Cond. 
R$ 500. Miriam, (11) 5083-3438 / 96300-2746.
• Vd., em Perdizes, na capital, R. Bartira, 654, 
próx. à PUC, prédio c/ 13 andares, 4 por andar, 
69 m2, 3 dorms., 2 wc, á. s., dep. de emp., 
salão de festas, mobiliado. Aceita financ. R$ 
480 mil. Wilson, (11) 4485-1435 / 97103-2026. 

Casas
• Vd., em Bragança Paulista, a 4 km do Bra-
gança Garden Shopping, loteamento fechado, 
plana, 305 m, 200 m2 de á. c., 2 dorms. esti-
lo americano (1 suíte), lavabo, sala 2 ambs., 
área gourmet integ. à pisc., rede p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Márcia, (11) 9964-6353. 
• Alugo, em Indaiatuba, 1 dorm., á. s., ga-
ragem no bairro Vila Todos os Santos, próx. 
ao Parque Ecológico, indepedente. Eliete, (19) 
3243-3579/3579-5329.
• Vd., Ipiranga, na capital, próx. ao metrô, 10 
x 25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidromassagem e 
2 chuv.), sala 2 ambs., 2 wc, edícula, quintal c/ 
árvores, 4 caixas d´água (1 p/ coleta da chu-
va), 3 vagas (1 coberta). R$ 750 mil. Cristina, 
(11) 96426-7616 (Tim). 

Sobrados
• Vd., em Bertioga, a 50 m da praia, vista 
para o mar, ótimo ponto comercial. Eunêmia, 
(11) 99534-6433 (Vivo). 
• Vd., em Itu, 300 m2, 222 de á. ú., 4 dor-
ms., sala 2 ambs., de jantar e tv, lavanderia, 
área de lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, 
quintal, jardim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 
97425-5629 (horário com.). 

Terrenos
• Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m, c/ clube 
náutico, rest., pisc., quadras, segurança, por-
tarias. Doc. ok. R$ 21 mil. Estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525. 
• Em Bragança Paulista, Altos de Bragança. 
Aceito troca por imóvel em São Paulo. José / 
Neli, (11) 2987-8142. 
• Em Cotia, Caucaia do Alto, altura do km 39 
da Raposo Tavares, 1 mil m2, cond. c/ ampla 
área de lazer, campo de futebol, piscina, qua-
dra poliesportiva, lago para pesca, churrasq. 
R$ 205 mil. Magda, (14) 3313-7635. 

Para guardar na memória

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária Anual e Assembleia Geral Extraordinária

O diretor-presidente da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal 
de São Paulo (APCEF/SP), em cumprimento ao Estatuto da entidade, artigo 
18, parágrafo 3º, convoca Assembleia Geral Ordinária Anual e, de acordo 
com o artigo 18, parágrafo 4º, convoca Assembleia Geral Extraordinária, a 
serem realizadas em 21 de maio de 2016, sábado, sendo a Assembleia Geral 
Ordinária Anual iniciando-se às 9 horas, em primeira chamada e, às 9h30, 
em segunda chamada. A Assembleia Geral Extraordinária terá início logo 
após o término da primeira assembleia, com qualquer número de associados 
presentes, no clube da APCEF/SP, Avenida Yervant Kissajikian, 1.256, em 
Interlados, capital, com a seguinte ordem do dia:
• balanço de atividades e balanço patrimonial da APCEF/SP no período de 1º 
de abril de 2015 a 31 de março de 2016.
• renovação operações de crédito. 

São Paulo, 2 de maio de 2016.

Kardec de Jesus Bezerra 
Diretor-presidente da APCEF/SP

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços anunciados neste jornal são de 

responsabilidade do anunciante.

• Em Suzano, São Paulo, Jardim São Luiz, 
7647 m2. R$ 500 mil. Elza, (11) 5535-21-51 
/ 99391-2912. 

Veículos
• Fox Plus, 2006/2007, preto, bancos de 
couro, único dono. Wilson, (11) 4485-1435 / 
97103-2026. 
• C4 Lounge, 2014, 27 mil km, sensores, 
bancos de couro, airbag, alarme, ar cond., ar 
quente, CD, comp. de bordo, desembaçador, 
direção hidráulica, freios ABS, retrovisores 
elétricos, rodas aro 17”, volante e banco de 
motorista com regulagem de altura. R$ 55 mil. 
Reinaldo, (13) 3351-1994 / 99712-7977. 
• Fox GII Trend, 2011/2012, 57 mil km, único 
dono, ar, direção hidráulica, VE, som, rodas 
liga leve. R$ 27 mil. Moreira, (11) 98758-6065. 
• Gurgel, 1985, bege, fibra, gasolina, catalisa-
dor, guincho-catraca, teto solar, tração positi-
va, manual, mecânica e doc. ok. Final 8. R$ 
12.600 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Ford Ka, flex, 2010/2011, 8 mil km, prata, 
vidros e travas elétricas, direção hidráulica, 
ar, desembaçador, CD Kenwood, única dona. 
R$ 18 mil. Vladimir, (11) 95367-6824. 
• Pajero 2.0, 2013/2014, 8.600 km, completa, 
único dona, IPVA pago, sem dívida. Miriam, 
(11) 5083-3438 / 96300-2746.

Diversos
• Compro livros, revistas, gibis e DVDs. Sula, 
(11) 3203-1931 / 99754-4333 (Vivo).
• Vd., carta de crédito no valor de R$ 135 mil. 
Facilita pagamento e aceita carro. Parcelas de 
R$ 935. Camila, (19) 3329-2527 / 98837-0012. 

Permutas
• Graziela Celestino Silva, assist. júnior, área 
adm. de contratos de TI, deseja permuta p/ 
zona leste, mesmo cargo ou equivalente. Con-
tato: (11) 2662-9000 / 98735-5761.
• João Souza Silva, TBN na ag. Parque Novo 
Mundo, SR Santana, deseja permuta para ag. 
da zona leste, na capital. Contato: (11) 94319-
3793 (Vivo) / 3503-8773. 
• Albiena Miranda, TBN na ag. Itaim Paulista, 
SR Penha, deseja permuta ou triangulação pa-
ra agências de Suzano ou arredores. Contato: 
(11) 98333-2053. 
• Ulrich Davi Teske, lotado na agência Prin-
cesa Isabel, em Cubatão, deseja permuta 

com função de caixa para qualquer agência 
na Praia Grande. Está no BIN. Contato: (11) 
97354-8009. 

Cobertura fotográfica 
Eventos na cidade de São Paulo. Fotos em 
alta resolução para posterior revelação. Re-
gistramos seu evento e entregamos 2 DVDs 
com o material na íntegra. Equipamento 
de ponta. Atuamos em chá de cozinha e 
de bebê, aniversários, confraternizações, 
recepções, etc. Felipe Ribeiro, (11) 97656-
1347 - www.jfeliperibeiro.com.

Comemoração do Dia das Mães em Avaré (acima) e Campos do Jordão. Para 
ver mais fotos, acesse www.apcefsp.org.br ou www.facebook.com.br/apcefsp


