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O jornal do empregado da Caixa

A luta pela Caixa 100% Públi-
ca não foi esquecida na abertura 
da 12° edição do Feirão da Casa 
Própria da Caixa em São Paulo 
na sexta-feira, 3 de junho. Repre-
sentantes da APCEF/SP, do Sindi-
cato dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região, da Contraf-CUT 
e da Fetec-CUT/SP uniram-se em 
um protesto em defesa do banco 
e das empresas públicas. O recado 
dado foi: “A Caixa é do povo, a 
Caixa não se vende!”.

Uma carta aberta ao público e 
outra para os empregados partici-
pantes do Feirão foram entregues 
durante a manifestação. Os docu-
mentos alertam para a ameaça de 
privatização que voltou a rondar 
a Caixa depois da mudança no 
governo (leia texto abaixo).

"O presidente interino Michel 
Temer já deixou claro, em entre-
vistas à imprensa, sua intenção de 
privatizar a Caixa e 'tudo o que 

Ato contra privatização marca
abertura do Feirão da Caixa

As conquistas de anos de luta 
dos empregados da Caixa estão, 
mais do que nunca, sob forte 
ameaça. Após a intensa campanha 
pela Caixa 100% Pública, o risco 
da privatização voltou com ainda 
mais força por conta da mudança 
de governo no país.

A posse de Gilberto Occhi, 
em 1º de junho, deu novo fôlego 
para o plano de abertura de ca-
pital da Caixa. Em entrevista à 
Agência Estado, Gilberto afirmou 
que a primeira etapa abrangeria as 
áreas de seguro, loterias e cartões. 
A abertura total do capital seria o 
segundo passo. Indicado pelo PP, 
partido ao qual é filiado, Occhi 
alega que a abertura dessas três 

Novo presidente da Caixa confirma intenção de 
privatizar o banco

áreas “seria uma oportunidade 
grande de ganho” para a Caixa 
e para o Tesouro Nacional. Ao 
ser questionado sobre a data da 
abertura, respondeu que é preci-
so concluir estudos para avaliar a 
melhor janela de oportunidade. O 
desejo é que uma oferta pública 
de ações (IPO, na sigla em inglês) 
seja possível daqui a dois anos.

Caixa Seguradora - a Caixa 
tem participação minoritária na 
Caixa Seguradora. A maior par-
ticipação é da empresa francesa 
CNP Assurances, que tem exclusi-
vidade para venda de produtos nas 
agências do banco. Com a con-
cretização dos planos do governo, 

a Caixa deve perder garantias em 
relação à utilização de seu balcão 
e venda de produtos que dispõe 
hoje, mesmo minoritária.

Redução de postos de traba-
lho - a mesma agência de notícias 
confirmou que Occhi está avalian-
do um estudo para o fechamento 
de agências. Centenas de unidades 
estão na lista, o que pode deixar 
a população de algumas regiões 
sem atendimento, principamente 
as mais carentes. 

O novo presidente deve manter 
a política de redução de custos com 
pessoal, com planos de demissão 
e incentivo à aposentadoria, sem 
contratação de trabalhadores. 

A Caixa cortou o número de 
funcionários de 100,3 mil para 97 
mil em 12 meses.

Como banco público, a Caixa 
exerce no país uma missão muito 
maior do que ajustar ou acalmar o 
mercado financeiro. A instituição 
financia as principais ações gera-
doras do desenvolvimento urbano 
como saneamento básico, habita-
ção e tantas outras. 

Além disso, a Caixa Econômi-
ca Federal cresceu significativa-
mente nos últimos anos, ganhando 
mercado do setor privado. "Talvez 
isso esteja incomodando as outras 
instituições financeiras", comen-
tou o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

for possível', afirma um trecho da 
carta aberta.

O banco é o principal executor 
das políticas sociais do governo 
federal, entre elas, o Minha Casa, 
Minha Vida. Por isso, a importân-
cia do engajamento da população 

na defesa da Caixa. O destino do 
banco reflete diretamente em toda 
a sociedade brasileira.

Os representantes dos traba-
lhadores alertam que a primeira 
batalha a ser travada é contra o 
já anunciado fechamento de agên-

cias em todo o país que, como 
consequência, pode acarretar per-
da de função dos empregados e 
até demissões, além dos transtor-
nos à população, que ficará sem 
atendimento em algumas regiões, 
principamente as mais carentes.



A segunda edição do Torneio 
Estadual de Xadrez Pensado da 
APCEF/SP está marcada para os 
dias 25 e 26 de junho, sábado e 
domingo, no clube da Associação, 
em Interlagos.

As partidas serão disputadas 
pelo sistema suíço, com tempo 
de reflexão de 75 minutos por 
jogador.

Para participar, é preciso ins-
crever-se até 23 de junho pelo 
e-mail esportes@apcefsp.org.br. 
Informações na secretaria do clu-
be pelo (11) 5613-5600.
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Expediente

Inscreva-se para a Corrida Fenae 
do Pessoal da Caixa em Suarão
Evento nas areias da praia próxima à Colônia acontece dia 26, domingo

• 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

Associados das APCEFs de 
todos os Estados têm participado 
das tradicionais Corridas Fenae 
do Pessoal da Caixa, em comemo-
ração do aniversário da Federação 
Nacional. 

Aqui no nosso Estado, a pri-
meira etapa foi realizada em Gua-
rulhos, no dia 29. Agora, é a vez 
dos atletas participarem do evento 
nas areias da praia.

A Corrida em Suarão está mar-
cada para 26 de junho, domingo. 
O transporte sairá do clube da AP-
CEF/SP em Interlagos às 6 horas 
e passa pela estação Conceição 
do metrô às 6h30. A largada para 
a caminhada (3 km) e corrida (5 
km) está prevista para 9 horas.

Informações e inscrições pelo 
e-mail esportes@apcefsp.org.br 
ou (11) 5613-5600.

lônia e aproveite para exercitar-se 
na Corrida do Pessoal da Caixa.

As reservas para hospedagem 
devem ser feitas diretamente na 
Colônia, (13) 3422-1136. 

Participantes da Corrida Fenae do Pessoal da Caixa em Suarão no ano passado

Anote na sua agenda: dia 24, 
sexta-feira, acontece a divertida 
festa junina dos aposentados na 
Colônia de Suarão.

Associado e dependente a par-
tir de 7 anos paga R$ 30; convida-
do, R$ 50. Valor inclui transporte, 
almoço e festa junina com música 
ao vivo e muitas brincadeiras.

Valores especiais 
também para quem 
quiser aproveitar o 
fim de semana na 
Colônia. No domin-
go, 26, será a Corri-
da Fenae do Pessoal 
da Caixa (leia maté-
ria acima). Informa-

Aposentados

Esportes

Participe do 2º Torneio 
de Xadrez Pensado

Nosso Valor Cultural

Hospedagem na Colônia
As diárias na Colônia estão 

com 50% de desconto durante 
todo o mês de junho.

Aproveite, hospede-se na Co-

ções e inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Não esqueça que pais, mães, 
sogros e sogras são dependentes 
e podem participar de todos os 
eventos. Para ver mais fotos da 
festa do ano passado, acesse o 
banco de imagens do site www.
apcefsp.org.br, link Informações. 

Atleta paralímpica participou da  
Corrida Fenae no Sesi Guarulhos

A primeira Corrida Fenae do 
Pessoal da Caixa no nosso Estado 
aconteceu em 29 de maio, no Sesi 

Guarulhos. A surpresa do evento 
foi a presença da atleta paralím-
pica Verônica Silva Hipólito, de 
17 anos, que disputará a paralim-
píada deste ano,. Seu maior feito, 
por enquanto, é a conquista da 
medalha de ouro nos 200 metros 
no Mundial Paralímpico de Atle-
tismo, na França. 

Acesse www.apcefsp.org.br 
para ler matéria completa sobre 
o evento.

Tradicional festa junina na Colônia de 
Suarão já está marcada

Aposentada de São 
José ganha IPhone 6S

A associada Ligia Maria dos 
Santos (aposentada) recebeu uma 
excelente notícia no fim de maio: 
está entre os sorteados da promo-
ção Nosso Valor Cultural, organi-
zada pela Fenae para os associa-
dos das APCEFs de todo o País. 
Em edição especial, o programa 
sorteou cinco iPhones 6S e cinco 
Smart TVs de 55 polegadas.

Ligia, que mora em São José 
dos Campos, foi a única ganhado-
ra de São Paulo.

Para saber mais sobre a pro-
moção, acesse www.fenae.org.br.

A Colônia de Avaré ainda tem 
vagas para o fim de semana de 10 
a 12 de junho, que contará com 
um cardápio especial para come-
morar o Dia dos Namorados. 

Entre as opções, salmão ao 
molho de laranja e fondue de cho-
colate branco e ao leite, acompa-
nhado de frutas, além de música 
ao vivo e decoração especial.

É só ligar e fazer sua reserva.

Dia dos Namorados

Avaré ainda tem vaga 
para o fim de semana 
dos apaixonados

Decoração especial em 2015

De vermelho, Verônica, com os diretores da 
Associação, Edvaldo Rodrigues, Elza 
Vergopolem (com a medalha) e Ivanilde Miranda
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Fale conosco

Rodada de negociação 
permanente: sem avanços

Saúde Caixa

Conselho de Usuários conclui que não 
há necessidade de reajuste no plano

A segunda reunião ordinária 
do Conselho de Usuários do Saú-
de Caixa deste ano aconteceu no 
último dia 31, em Brasília. Um 
dos temas discutidos foi o relató-
rio atuarial anual cujo objetivo é 
demonstrar a situação financeira e 
a posição do plano referente aos 
resultados e valores em 31 de de-
zembro de 2015. 

Em continuidade ao trabalho 
de análise das contas e do desem-
penho financeiro do Saúde Caixa, 
o Conselho de Usuários concluiu 

que não há necessidade de alte-
ração nos valores ou formato de 
custeio do Saúde Caixa. Esta mes-
ma posição foi confirmada pela 
Caixa. Com isso, não há previsão 
de reajuste. 

"Esperamos que na próxi-
ma reunião, em 30 de agosto, 
a Caixa apresente os relatórios 
financeiros pendentes por conta 
da mudança do sistema de gestão 
do Saúde Caixa, o novo SIAGS, 
para examinarmos as contas do 
plano de 2016 em tempo hábil", 

explica a direto-
ra da APCEF/SP 
e membro eleita 
do Conselho de 
Usuários, Ivanil-
de de Miranda.

Encerrada consulta 
sobre animais de 
estimação nos espaços

Consulta

A APCEF/SP realizou, em 
abril e maio, uma consulta entre 
seus associados para verificar a 
opinião sobre a permanência de 
animais de pequeno porte nos es-
paços de lazer da entidade.

"Mais de mil pessoas respon-
deram ao questionário disponí-
vel no site", contou o diretor da 
APCEF/SP Leonardo dos Santos 
Quadros.

Agora, a Associação fará a 
análise de todas as opiniões e, 
junto com o estudo de viabilida-
de que está sendo elaborado, de-
finirá os procedimentos a serem 
adotados. 

Na quinta-feira, dia 2, acon-
teceu, em Brasília, rodada de ne-
gociação permanente com a par-
ticipação da Comissão Executiva 
dos Empregados (CEE/Caixa) e 
a direção do banco público. Na 
pauta, discussões sobre contrata-
ções de empregados e melhorias 
nas condições de trabalho. Não 
houve avanços. 

Função de caixa - a direção 
reafirmou que não fará a substi-
tuição de empregados com função 
de caixa que deixarem os postos 
de trabalho seja por promoção, 
aposentadoria ou outro motivo. 

Direção do banco confirmou que não contratará novos trabalhadores

Afirmaram que as vagas serão co-
bertas por empregados com remu-
neração calculada pelo tempo que 
exercerem a tarefa (caixa minuto).

Os representantes da Caixa 
disseram, ainda, que não há pre-
visão para contratação, mesmo 
diante da redução do quadro de-
vido ao Plano de Apoio a Aposen-
tadoria (PAA), que teve a adesão 
de 1.400 empregados na primeira 
etapa e outros 400 já se inscre-
veram na segunda etapa, que será 
encerrada no fim de junho.

Agências virtuais - foi fei-
ta apresentação do pré-piloto de 

agências virtuais, 
previsto para come-
çar em São Paulo 
nas SRs Ipiranga e 
Campinas. 

As agências fun-
cionarão nos prédios 
das Superintendên-
cias, farão atendi-
mentos por telefone 
e e-mail e terão ho-
rário estendido. As 
equipes serão forma-

das por gerentes, bancários com 
funções e assistentes de vendas, 
que trabalharão em sistema de 
escalas. O objetivo das agências 
virtuais, segundo os representan-
tes do banco, é atender clientes de 
alta renda.

Licença-paternidade - a di-
reção da Caixa assumiu o com-
promisso firmado em adotar a 
licença-paternidade de 20 dias 
conforme indicação da Federação 
Nacional dos Bancos, a partir de 
janeiro de 2017.

“A contratação de mais em-
pregados, o respeito à jornada 
de trabalho e o cumprimento das 
cláusulas dos acordos coletivos 
são reivindicações permanentes e 
não vamos abrir mão destas con-
quistas”, diz o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "A luta continua", fina-
lizou.

Protesto - durante a reunião, 
os representantes dos trabalhado-
res protestaram contra as ameaças 
de privatização do banco.

Doação de sangue

Empregada da Caixa 
precisa de doação de 
sangue

Funcef

Representação da 
Funcef deixará espaço 
da APCEF/SP

Ivanilde de Miranda 
(de branco) em 
reunião do Conselho 
de Usuários do Saúde 
Caixa no último dia 31 

Em um momento tão delicado 
para os participantes do fundo de 
pensão dos empregados da Cai-
xa, a diretoria da Funcef decidiu, 
unilateralmente, desocupar o lo-
cal que ocupa na APCEF/SP, no 
centro da capital. "Era uma co-
modidade para os empregados e 
aposentados da Caixa, que tinham 
a facilidade de buscar o serviço 
das duas entidades em um único 
local", comentou o diretor da AP-
CEF/SP Edvaldo Rodrigues.

A mudança de local deve 
acontecer ainda este mês. "Caso 
precisem de alguma informação 
ou auxílio, a APCEF/SP estará 
pronta para atendê-los", ressaltou 
Edvaldo Rodrigues.

Doar sangue é um gesto sim-
ples que pode salvar vidas. A em-
pregada da Caixa Shirley Pereira 
Santana está precisando de doa-
ções por conta de uma cirurgia.

As doações devem ser feitas 
no Banco de Sangue da A. C. 
Camargo Câncer Center que fica 
Rua Professor Antônio Prudente 
211, Liberdade, capital, e funcio-
na de segunda a sexta, das 8 às 
17 horas e aos sábados, das 8 às 
15 horas. No momento da doação 
é importante informar que trata-
-se de reposição para a paciente 
Shirley Pereira Santana. É neces-
sário apresentar um documento de 
identificação com foto.

Informações pelo (11) 2189-
5000, ramal 2233.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana (Santa Teresinha), novo, 2 dorms., 2 
wc, sacada, andar alto, ensolarado, piscina, 
academia, 2 vagas. R$ 350 mil (aluguel R$ 
900). Cond. R$ 540. Aceita financ. e estuda 
troca por imóvel em São Paulo. Fernando, (11) 
98022-6263 / fernando1857@gmail.com. 
• Vd., a 200 metros do metrô Imigrantes, ca-
pital, 3 dorms. (1 suíte), sacada, 1 vaga. R$ 
520 mil. Marly, (11) 5571-2275 / 98227-0071. 
•  Vd. ou alugo anual, no Guarujá, Morro 
do Maluf, 115 m2, 3 dorms., dep. de emp., 2 
vagas. R$ 520 mil ou pacote de locação por 
R$ 3.500. Emília, (13) 99706-8620 / (11) 2619-
8460 (à noite) / emiliapinder@yahoo.com.br. 
• Vd., flat, Alameda Campinas, na capital, 
próx. Av. Paulista, Edifício Gazeta, Faculda-
de Cásper Líbero, 30 m2,  mobiliado, coz. 
equipada, 1 vaga. Vidimar, (11) 99449-6711 
/ vidimar.s@globo.com. 
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Barros, 
80 m2, próx. a estação Bresser do metrô, 2 
dorms., 1 vaga. Carlos, (11) 985086572 (Tim) 
/ c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Vd., zona leste, capital, Cj. José Bonifácio, 48 
m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 160 mil. Rute, (11) 
2747-5209 / 97127-4553. 
• Vd., em Perdizes, capital, próx. à PUC, R. 
Bartira, 654, 69 m2, 13 andares, 4 por andar, 
mobiliado, 3 dorms., 2 wc, á. s., dep. de emp., 
salão de festas. R$ 480 mil. Aceita financ.. 
Wilson, (11) 4485-1435 / 97103-2026.  
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. a estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc., dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513. 
•  Vd. na Vila Marari, capital, zona 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 / alinegrell@hotmail.com.
• Vd., na capital, próx. ao metrô Vila Sônia, 
novo, 82 m2, 3 dorms. (1 suíte), terraço gour-
met , lazer completo, 2 vagas. R$ 550 mil. Sa-
toru ou Ruriko, (11) 4712-2966 / 97335-6153. 

Quitinete
• Vd., na capital, República, Av. Ipiranga, 
2 quadras do metrô, 38 m2, reformado. R$ 
265 mil (cond. R$ 280). Sandra / Cecília, (11) 
95449-5697 / 98251-2764. 

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. 
• Vd., próx ao metrô Alto do Ipiranga, na 
capital, ter.: 10 x 25 m, 3 dorms. (1 suíte 
c/ hidromassagem dupla e 2 chuveiros), sala 
2 ambs., coz., 2 wc, edícula c/ wc., quintal 
grande, árvores frutíferas, 3 caixa d´água, 
jardim, corredor lateral, entrada para 3 car-
ros, 1 vaga coberta. R$ 750 mil. Cristina, (11) 
96426-7616 (Tim). 
•Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 
3 dorms., varanda, quintal c/ pé de amora, 
bananeira, ducha. Aceita troca por apto na 
Praia Grande e oferta. R$ 240 mil. Doralice, 
(11) 99607-9170 (Vivo) / (11) 2041-0879.
• Alugo, em Indaiatuba, 1 dorm., á. s., gara-
gem no bairro Vila Todos os Santos (fundos, 
independente), próx. ao Parque Ecológico. 
Eliete, (19) 3243-3579 / 3579-5329.
• Alugo, em Monguaguá, frente à praia, próx. 
à Plataforma de Pesca, 2 dorms. (1 suíte), ga-
ragem. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) / 2628-
4691 (à noite) / c.a.p.tavares@terra.com.br. 

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.).

Imagens

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Terrenos
• Em Paranavaí, Paraná, no Jardim São Jorge, 
789 m. R$ 100 mil. Geny, (11) 96283-8141. 
• Em São José do Barreiro, c/ vista para 
Serra da Bocaina, 736 m2. Hiroco/Edison, 
(11) 991975355 / 3726-4295 ou Júlio, (12) 
99179-5651. 
• Em Bragança Paulista, São Paulo, bairro Alto 
de Bragança. Aceita troca por imóvel em São 
Paulo. José ou Neli, (11) 2987-8142. 
•  Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m, c/ clube 
náutico, restaurante, piscinas, quadras, segu-
rança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. 
Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ 
(19) 3835-7525. 
• Em Suzano, Jardim São Luiz, perímetro ur-
bano, 7.647 m2 ou 2.600 m2, c/ esgoto, mina, 
água, Sabesp. R$ 120 por m2. Aceita imóveis 
em São Paulo. Maurir, (11) 99408-7048.

Veículos
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, 
gasolina, catalisador, guincho-catraca, teto so-
lar, tração positiva, mecânica e documentação 
ok, placa final 8, manual. R$ 12.600. Cristina, 
(11) 96426-7616 (Tim). 
• Fox Plus, 2006/2007, preto, banco de couro, 
único dono. Wilson, (11) 4485-1435 / 97103-
2026. 
• Fiesta 1.0 flex, 2014/2015, 35 mil km, pla-
ca final 5, preta, vidro, ar condicionado, trava 
elétrica, direção hidráulica, som, airbag du-
plo, ABS, revisões no manual, único dono. R$ 
26.700. Leila, (11) 99934-3462 / 99653-4340. 

APCEF em Movimento com Corrida do Pessoal da Caixa em Guarulhos, acima, 
e Banda Rastapé na Festa Junina no clube. Para saber sobre os eventos e ver 

fotos, acesse o banco de imagens do site ou nossa página no Facebook

• Fox, modelo Prime, 1.6, 2013, completo, 23 
mil km, única dona. R$ 34.500. Sheila, (11) 
4787- 4042 / 99676-1134.
• Fox, 2013, DVD, módulo de som com caixa 
selada, cam. de ré, direção, alarme vidro e 
travas. R$ 28 mil. Rogério, (11) 98764-4736. 
• Hyundai HB20, 1.6 Premium, 5p, 2014, cinza, 
titânio, completo, 42 mil km, revisado. Hiroco, 
(11) 3726-4295 / (11) 99197-5355. 

Diversos
• Máquina de lavar e secar, 8,5 kg, 220 volts, 
frontal, branca, cesto e porta em inox, c/ água 
quente, 6 programas de lavagem. R$ 1.800. 
Vani, (11) 98059-4994. 

Permutas
• Ulrich Davi Teske, ag. Princesa Isabel, em 
Cubatão, deseja permuta com função de caixa 
para qualquer agência na Praia Grande. Está 
no BIN. Contato: (11) 97354-8009. 

• Daniel Hirosh Tosetti, ag. Cubatão, SR Baixa-
da Santista, deseja permuta ou triangulação 
com função para agências em Poá ou Suzano. 
(13) 99185-7688.
• Gilda Ferreira Ramalho, TBN, agência Jardim 
Sul, deseja permuta para região da Piracicaba. 
Contato: (11) 3321-0400. 

Casa em Maresias
Alugo, em Maresias, p/ temporada e feria-
dos prolongados, a 500 m da praia, 2 dorms 
(2 suítes)., sala ampla, 1 lavabo, piscina, 
churrasq., quintal gramado. Acomoda 8 
pessoas. R$ 300 diária e, em feriados pro-
longados, R$ 500. João Carlos, (11) 94766-
0229 / 99945-5115 / jcffe@hotmail.com.


