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O jornal do empregado da Caixa

Grandes manifestações em de-
fesa da Caixa 100% pública mar-
caram a primeira quinzena de ju-
nho. A APCEF/SP esteve no dia 6, 
no Rio de Janeiro, e, em conjunto 
com os empregados, fechou ban-
cos na Avenida Paulista, no dia 10. 

Se é público, é para todos - o 
ato no Rio de Janeiro foi orga-
nizado pelo Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Públicas. 
Contou com o apoio da Fenae e 
da Contraf-CUT e a participação 
de trabalhadores da Petrobrás, 
Banco do Brasil e Caixa, além das 
Centrais Sindicais (CUT, CTB, 
UGT, CSP-Conlutas, Intersindical 
e Nova Central), Federação Única 

Manifestações no Rio e em São Paulo 
defendem Caixa 100% pública

dos Petroleiros (FUP), de repre-
sentantes de movimentos sociais, 
de ocupação e sindicais.

Os debates que aconteceram 
durante todo o dia foram em tor-
no do tema: “O que é público pra 
você?”. O questionamento abriu 
para a reflexão sobre as respon-
sabilidades das empresas públicas 
no cenário brasileiro, a importân-
cia para a economia do país e, es-
pecialmente, a contribuição destas 
empresas no fomento de políticas 
públicas para a redução da desi-
gualdade social, o acesso à opor-
tunidades e geração de emprego.

Dia Nacional de Mobilização 
- na sexta-feira, 10, foi a vez de 

os bancários do eixo da Avenida 
Paulista demonstrarem seu des-
contentamento com as políticas 
do governo interino. 

Em agências da Caixa do eixo 
da Avenida Paulista, na capital, 
aconteceram reuniões entre os 
empregados e dirigentes da AP-
CEF/SP. “Conversamos sobre os 
riscos que os direitos dos bancá-
rios correm com a privatização”, 
explicou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra. "A privatização do Banespa, 
por exemplo, foi um mau negócio 
para todos os brasileiros, menos 
para o Santander. Milhares de 
trabalhadores perderam seus em-
pregos, milhares de aposentados 

tiveram seus vencimentos con-
gelados por vários anos, diversas 
conquistas foram retiradas e de-
zenas de agências foram fechadas 
prejudicando o atendimento da 
população", explicou.

A mobilização do dia 10 en-
volveu categorias de trabalhado-
res de diferentes setores, em di-
versas capitais do país, de acordo 
com os organizadores Frente 
Povo Sem Medo, Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) e Frente 
Brasil Popular.

O objetivo foi denunciar o 
desmonte das empresas públicas 
e a ameaça aos direitos dos tra-
balhadores impostas no governo 
interino de Michel Temer.

O diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra (de jaqueta preta), conversa com os 
empregados sobre o perigo da privatização da Caixa. Reuniões aconteceram nas agências da Avenida 
Paulista, que ficaram fechadas no dia 10, Dia Nacional de Mobilização na Caixa

Dirigentes da APCEF/SP participaram do ato “Se é público, é para todos”, organizado pelo Comitê 
Nacional em Defesa das Empresas Públicas, juntamente com a Fenae, a Contraf-CUT e outras entidades 
que o compõem, no dia 6, no Rio

O portal da revista Exame 
publicou, no último dia 6, que a 
equipe econômica está retoman-
do estudos iniciados nos anos 90 
para tornar a Caixa uma institui-
ção menor e centrada no negócio 
imobiliário.

Negócios como seguradora, 
cartões, crédito para empresas e 
o varejo seriam fundidos às ope-
rações do Banco do Brasil.

Governo estuda fusão de 
Banco do Brasil e Caixa

A investida do governo contra 
as estatais é evidente desde que 
Temer assumiu interinamente. Esta 
semana está prevista a votação do 
PL 4918 (Estatuto das Estatais) e 
do PLP 268 (Fundos de Pensão). 
O Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas pressiona os 
parlamentares para que os projetos 
não sejam aprovados. Acompanhe 
em www.diganaoaopl4918.com.br.

Votação do PL 4918 e PLP 
268 pode ser esta semana

Em entrevista ao Estadão, em 
9 de junho, o presidente da Cai-
xa, Gilberto Occhi, disse que "não 
acha que tenha espaço para discu-
tir a abertura de capital da Caixa". 

Como, na prática, a postura 
é outra, com votação de emenda 
nesse sentido, permanecemos mo-
bilizados e de olho.

Leia texto completo sobre a 
entrevista no www.apcefsp.org.br. 

Occhi diz que não há 
debate sobre privatização
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Expediente

Dia 24 tem festa junina especial 
para os aposentados em Suarão
Pacote inclui transporte, almoço, comidas e bebidas típicas e muitas brincadeiras

• Avaré (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• 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

Não perca a oportunidade de 
divertir-se ao lado dos seus ami-
gos da Caixa em um dia muito 
especial. No dia 24, sexta-feira, 
acontece a tradicional festa junina 
dos aposentados em Suarão.

Associado e dependente a 
partir de 7 anos paga R$ 30 para 
participar do passeio que inclui 
transporte, almoço e festa juni-
na com música ao vivo e muitas 
brincadeiras. Convidado paga R$ 
50.

Informações e inscrições da 
festa junina, ligue (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. 

Se você vai tirar férias nos 
próximos meses ou quer descan-
sar no fim de semana em um local 
tranquilo, aproveite os descontos 
nas Colônias até agosto. Confira:

Campos do Jordão - descon-
to de 33% de segunda a sexta-
-feira em junho e agosto.

Avaré (foto) - desconto 
de 30% em junho e julho; 
40% em agosto.

Ubatuba - desconto de 
25% em junho, julho e agos-
to ou pagamento por casa 
para quatro pessoas, R$ 200; 
seis pessoas, R$ 300.

Colônias

Passe o fim de semana na 
Colônia - valores especiais para 
quem quiser aproveitar o fim de 
semana na Colônia de Suarão. 

Suarão - desconto de 50% em 
junho e 20% em julho. Em agos-
to, fecha para manutenção.

Ligue no espaço de sua prefe-
rência e faça a reserva.

Atenção: os descontos não são válidos 
para feriados prolongados, pacotes ou 
fins de semana de eventos especiais.

Preços especiais para hospedagem até 
agosto. Aproveite para descansar!

Já pediu seu bônus para 
desconto nas Colônias da 
APCEF/SP?

Os associados da APCEF/SP 
têm muitos incentivos para se 
hospedar nas Colônias. 

O empregado da Caixa que 
estiver associado à APCEF/SP há 
pelo menos 1 ano, sem interrup-
ções, tem direito ao bônus promo-
cional, para dedução do valor das 
diárias nas Colônias.

O cálculo do bônus é baseado 
no valor das 12 últimas contribui-
ções do associado.

Quer saber o valor do seu bô-
nus? Envie e-mail para superv.re-
lacionamento@apcefsp.org.br ou 
ligue (11) 3017-8300.

No domingo, dia 26, aconte-
ce a Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa nas areias da praia (leia 
abaixo). 

Inscreva-se também para a Corrida do 
Pessoal da Caixa, agora em Suarão

Logo depois da festa junina 
dos aposentados, a Colônia de 
Suarão será preparada para re-
ceber os participantes da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa, mar-
cada para o domingo, 26.

A largada para a caminhada 
(3 km) e corrida (5 km) 
está prevista para 9 ho-
ras, nas areias da praia.

Os participantes têm  
opção de utilizar o trans-
porte oferecido pela As-
sociação, que sairá do 
clube em Interlagos às 

6 horas e passará pela estação 
Conceição do metrô às 6h30. 
Informe-se sobre valores.

Inscrições e informações so-
bre a Corrida, envie e-mail para 
esportes@apcefsp.org.br ou (11) 
5613-5600.

Dependentes

Filhos com mais de 25 
anos são dependentes 
na APCEF/SP

Atenção associado da APCEF/
SP, da ativa ou aposentado, que 
tem filhos com mais de 25 anos: 
quer que continuem a ser de-
pendentes na entidade? Preencha 
o formulário disponível no site 
www.apcefsp.org.br e encaminhe 
para o Departamento de Cadastro, 
por malote ou e-mail, junto com a 
documentação comprobatória.

Pais, mães, sogros, sogras, 
companheiros ou companheiras 
também são dependentes na AP-
CEF/SP e podem usufruir das 
mesmas vantagens oferecidas aos 
titulares.

Informe-se, ligue (11) 3017-
8357 ou envie e-mail para cadas-
tro@apcefsp.org.br.

Clube

Uso  de churrasqueira 
está com preço 
especial até setembro

Até setembro, os associados 
que utilizarem as churrasqueiras 
do clube terão descontos que po-
dem chegar a 50%, dependendo 
do pacote escolhido. Confira os 
pacotes especiais em nosso site.

O clube fica na Avenida Yer-
vant Kissajikian, 1.256, em Inter-
lagos, capital. Reservas, ligue (11) 
5613-5600 ou envie e-mail para 
cecom@apcefsp.org.br.



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.

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.

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fale conosco

Congresso Nacional da Caixa 
acontece neste fim de semana

Falta de empregados

Prazo para adesão ao PAA é prorrogado
A Caixa Econômica Federal 

informou na quinta-feira, 2, que 
prorrogou até 30 de junho o perío-
do para adesão ao Plano de Apoio 
à Aposentadoria (PAA).

O prazo, que terminaria no úl-
timo dia 8, agora vai até o fim do 
mês. Já o período de desligamen-
to, entre 16 de maio e 29 de julho, 
e as demais regras seguem inalte-
rados em relação à CE 006/2016.

No PAA realizado em 2015, 
cerca de 3.200 trabalhadores dei-
xaram a Caixa. Na primeira janela 
do Plano de Apoio à Aposentado-
ria deste ano, cujo prazo de ade-
são terminou no dia 31 de março, 

o objetivo do banco era desligar 
mais 1.500. 

Os últimos dados, de abril 
deste ano, apontam que a Caixa 
reduziu a quantidade de trabalha-
dores de 100,3 mil para 97 mil 
funcionários em 12 meses

Enquanto isso, há 30 mil apro-
vados no concurso público de 
2014 aguardando convocação. Foi 
um dos maiores certames da his-
tórica, com quase 1,2 milhão de 
inscritos. Menos de 8% aprovados 
foram efetivamente admitidos.

"Os empregados estão sobre-
carregados nas agências, as filas 
de clientes só aumentam e a Cai-

Participe do 2º Torneio 
de Xadrez Pensado

Nos dias 16, 17, 18 e 19 de 
junho, trabalhadores da Caixa de 
todo o país estarão reunidos em 
São Paulo, no 32º Congresso Na-
cional dos Empregados da Caixa 
Econômica Federal (Conecef) 
com o objetivo de definir a pauta 
de reivindicações específicas dos 
empregados do banco.

Temas como organização do 
movimento, Caixa 100% públi-
ca, saúde do trabalhador, condi-
ções de trabalho, estrutura das 
unidades, Saúde Caixa, Funcef, 
aposentados, segurança bancária, 
jornada, Sipon, isonomia, carreira, 
terceirização, contratação, GDP e 
reestruturação serão debatidos du-
rante os três dias do Congresso.

Na sexta-feira, dia 17, será 
realizado o Seminário Nacional 
em Defesa dos Bancos Públicos, 
com a participação dos profes-
sores Marcio Pochman, Ladislau 
Dowbor e Fernando Nogueira na 
mesa que discutirá o tema "Ban-
cos Públicos: ativo necessário na 
sociedade brasileira". Em outro 
momento, o sociólogo e cientista 
político Emir Sader e parlamen-
tares convidados debaterão ações 
em defesa dos bancos públicos.

A pauta definida no Cone-
cef será debatida com a direção 

Trabalhadores de todo o país debatem reivindicações específicas do banco

da Caixa Econômica Federal na 
Campanha Nacional da categoria 
e nas rodadas da mesa permanente 
de negociação. 

"Importante salientar que rei-
vindicações gerais da categoria 
bancária - como reajuste salarial 

Esportes

xa, em vez de contratar, ainda 
quer que saiam mais!", indigna-se 
o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

A falta de trabalhadores e suas 
consequências levaram à criação 
da campanha “Mais Empregados 
para a Caixa, mais Caixa para o 
Brasil”, que alerta para a neces-
sidade urgente de contratações e 
da importância de um serviço de 
qualidade prestado pela institui-
ção aos clientes.

e PLR - são definidas na Confe-
rência Nacional dos Bancários, 
em julho, da qual participam tra-
balhadores de bancos públicos e 
privados", explicou o diretor-pre-
sidente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra.

Consulta sobre as reivindicações da 
Campanha Nacional está disponível
Já está disponível o  formulá-

rio da consulta para a Campanha 
Nacional 2016. Preenchido, deve 
ser enviado por meio malote para 
o departamento sindical da AP-
CEF/SP até 7 de julho. Acesse 
nosso site (www.apcefsp.org.br) 
para imprimir o formulário.

Por meio da consulta, serão 
definidas as demandas e princi-
pais preocupações dos bancários 
e bancárias de todo o país. Os 

resultados obtidos servirão de 
base para a elaboração da mi-
nuta nacional de reivindicações, 
que será entregue à Fenaban. O 
resultado final da consulta será 
apresentado durante a 18ª Con-
ferência Nacional dos Bancários, 
que acontece entre os dias 29 e 
31 de julho, em São Paulo.

Entre as questões apresen-
tadas destacam-se as reivindi-
cações de remuneração fixa e 

variável, como o índice de 
reajuste salarial. No ques-
tionário também constam 
perguntas sobre emprego, 
saúde, segurança e condi-
ções de trabalho e questões 
sobre temas atuais como 
a volta do financiamento 
empresarial de campanha, 
reforma da previdência, 
projeto de terceirização e 
democratização da mídia.

Informações, (11) 
3017-8315 ou sindical@
apcefsp.org.br.

Definidos os campeões 
do 3º Torneio Aberto de 
Tênis da APCEF/SP

Entre saques e pontos marca-
dos, o 3º Torneio Aberto de Tênis 
da APCEF/SP chegou ao fim no 
sábado, dia 4, no clube. Ao longo 
dos dois últimos meses, associa-
dos e dependentes enfrentaram-se 
em partidas animadíssimas.  

As partidas do sábado, 4, fo-
ram as finais do masculino. Na 
categoria iniciante, a partida en-
tre José da Silva e Lucas Morita 
teve como vencedor, Lucas. Na 
intermediária, entre André Ciu-
pka e Wagner Teixeira, vitória de 
André. E na avançada, partida dis-
putadíssima entre Diogo Tozzo e 
Rafael Rodrigues, com vitória de 
Rafael Rodrigues.

A final da categoria feminina 
havia acontecido em 22 de maio. 
As tenistas Leila Harumi Higa e 
Celina Terumi Konishi enfrenta-
ram-se na partida decisiva. Leila 
venceu por 2 x 0. 

Para saber mais sobre o tor-
neio, acesse www.apcefsp.org.br.



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., na Saúde, capital, 70 m2, 2 dorms. (1 
suíte), 2 varandas (sala e suíte), ar cond., 
despensa ou 3º banheiro, 1 vaga. R$ 490 
mil. Aceita propostas. Karla, (11) 2532-1840 
/ 97583-0219. 
• Alugo, divisa São Paulo / Osasco, São Fran-
cisco, Av. Dr. Martin Luther King, 82 m2, próx. 
a comércio, novo, 2 dorms., sala e copa conj., 
lazer completo, mobiliado ou semi, aquec. a 
gás. R$ 2.500 (R$ 700 cond. inclui gás e água). 
Assis, (11) 6568-6866. 
• Alugo, Campo Belo, na capital, Rua Nhu Gua-
çu, 2 dorms., sacada, sala de estar e jantar, 1 
wc, dep. de empr., armários embutidos, acade-
mia, salão de festas, quadra poliesportiva, 1 
vaga. R$ 1.700. Vânia, (11) 98125-8255.
• Alugo, Rua Santa Cruz, capital, 2 dorms., 
garagem. R$ 1.700. Janete, (11) 99186-6526 
/ 3057-2572. 
• Vd., em Sorocaba, Vl. Fiori, R. Min. Salgado 
Filho, 2 dorms (1 suíte). Cecilia, (15) 9 9770-
2400 / 3339-9200 / 3011-4018. 
•  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., no Morumbi, capital, Av. Giovanni 
Gronchi, próx. ao Clube São Paulo, 3 dorms., 
armários embutidos, vista panorâmica. Estuda 
vender mobiliado. Aceita troca por carro ou 
apto. na Praia Grande de menor valor. Aceita 
financ. Caixa. R$ 225 mil (à vista). Celso, (11) 
3819-8300 / 97196-6677. 

• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Barros, 
80 m2, próx. a estação Bresser do metrô, 2 
dorms., 1 vaga. Carlos, (11) 98508-6572 (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. Wil-
son, (11) 4485-1435 / 97103-2026.  
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. à 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.

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 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 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., na Vila Maria, zona norte, capital, próx. 
a comércio, c/ 2 res. independentes. Embaixo, 

Imagens

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

2 dorms. (1 suíte), sala, coz., á. s., 1 vaga. Em 
cima, 2 dorms., sala, coz., wc, á. s., terraço. 
Doc. Ok. R$ 630 mil. Sidney, (11) 99533-6427 
/ 2905.0375 / sinop7@yahoo.com.br. 
• Vd., Butantã, zona oeste, capital, 94 m2, 2 
dorms (1 suíte), coz. e dorm. planejado, chur-
rasq., teto retrátil, 3 anos de uso. Carolina, 
(11) 98375-1823.

Terrenos
• Em Paranavaí, Paraná, Jardim São Jorge, 787 
m2, possib. de construção de 3 casas. R$ 100 
mil. Geny, (11) 96283-8141.  
• No Cemitério Parque dos Girassóis, capital. 
R$ 6.500. Geny, (11) 96283-8141. 
•  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 Sorocaba, Villagio Ipanema, vista para 
Morro de Ipanema, quadra G. 45, 7,5 x 22 m, 
165 m2. Cecília, (15) 99770-2400 / (15) 3339-
9200 / (15) 3011-4018. 

Veículos
• 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, som, airbag duplo, ABS, revi-
sões no manual, único dono. R$ 26.700. Leila, 
(11) 99934-3462 / 99653-4340. 
• Celta 2007, 4p, 82 mil km, flex, alarme, VE, 
TE, som, ar, azul escuro, placa 6, mecânica e 
doc. ok. R$ 13.900. Aceita negociar, não aceita 
troca. Fábio, (15) 3302-1721 / 99734-1301. 
• Celta, 2010/2011, 20 mil km, preto, direção, 
trava, alarme, sem ar, pneus e estepe origi-
nais. Preço negociável. R$ 13 mil. Patricia, (11) 
99177-0881. 

Entre os prêmios sorteados no bingo da festa junina do clube havia 
microondas, chopeira, vouchers de pousadas e hotéis, tudo oferecido por 
empresas parceiras da APCEF/SP. Na foto, o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra, e uma das ganhadoras do bingo. Para saber 

sobre a festa junina e ver fotos, acesse www.apcefsp.org.br. Para conhecer as 
empresas conveniadas, acesse www.apcefsp.org.br/portaldevantagens.

• Mitsubishi ASX AWD, 2013/2013, 83 mil km, 
cinza metálico, top de linha, xenon, teto so-
lar, completo. Estuda contraoferta. R$ 69.900. 
Eliete, (19) 3243-3579 / 3579-5329.

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. 
• Toca CD automotivo Pioneer, mod. DEH-
-X1750UB, 1 mês de uso, MP3, entrada USB, 
compatível com smartphones. R$ 260. Sidney, 
(11) 99533-6427 / (11) 2905-0375.
• Estola de pele, R$ 250. Cristina, (11) 96426-
7616 (Tim). 
• Guitarra Shelter California Special, azul e 
branca. R$ 350. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

Permutas
• 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.

Primeira festa junina de 2016 na Colônia de Campos do Jordão. Ainda tem 
arraiás nos dias 18 e 25. Veja fotos no banco de imagens no www.apcefsp.org.br.


