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O jornal do empregado da Caixa

POR QUE OS BANCÁRIOS 
ENTRAM EM GREVE DIA 6
A proposta indecente apresen-

tada pela Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) levou os bancá-
rios a decidirem entrar em greve 
com o objetivo de pressionar os 
banqueiros e ter suas reivindica-
ções atendidas.

Durante as rodadas de nego-
ciação - em 18, 19, 24, 29 e 30 
de agosto -, o Comando Nacional 
discutiu os itens da pauta de rei-
vindicações definida na Conferên-
cia Nacional pelos trabalhadores e 
entregue aos banqueiros no início 
do mês.

No entanto, os bancos, que 
lucraram R$ 29,7 bilhões somen-
te nos primeiros seis meses deste 
ano, encerraram as negociações 
da Campanha Nacional Unifi-
cada 2016 e a proposta global 
apresentada na quinta rodada, na 
terça-feira (30), não atende prati-
camente nenhuma das reivindica-
ções da categoria.

O aumento salarial proposto, 
de 6,5%, representa perda real de 
2,8% (de acordo com a inflação 
de 9,57%). O pagamento de uma 
parcela de R$ 3 mil de abono para 
os trabalhadores, sempre bom re-
forçar, não reflete em férias, 13º, 
FGTS, vale-alimentação, vale-re-
feição, auxílios, previdência. As 
regras para a PLR continuariam as 
mesmas de 2015 e o vale-cultura 
será extinto a partir de dezembro.

A proposta também não traz 
nada sobre saúde, segurança, fim 
da desigualdade entre homens e 
mulheres, vale-refeição durante a 
licença-maternidade.

O único avanço refere-se à 

adoção da licença-paternidade 
de 20 dias a partir de janeiro de 
2017. “Não vamos aceitar reajus-
te abaixo da inflação", alertou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra. “Nossa 
resposta à falta de respeito dos 
banqueiros e da direção da Caixa 
é a mobilização", convocou.

Caixa - em três rodadas de 
negociação, a direção da Caixa 
sequer apresentou uma proposta.

Confira na página 3 desta edi-
ção os "nãos" do banco público.

REAJUSTE 
SALARIAL

A proposta 
dos banqueiros 
sequer repõe a 

inflação do 
período: os 

6,5% representa 
perda de 2,8%  

(inflação projetada  
de 9,57%). 

ABONO DE R$ 3 MIL
Abono é prejuízo 

para o trabalhador: 
não reflete nas férias,

13º salário, FGTS, vales 
alimentação e refeição, 

auxílios, previdência. 

VALE-CULTURA
Mesmo que o governo 

federal renove a lei 
no fim do ano, será 

preciso nova negociação 
para manter o vale de R$ 50 mensais. 

AUXÍLIO-CRECHE/BABÁ 
DE R$ 880
O reajuste do 

auxílio-creche/babá 
seria 6,5%, o que não 

repõe nem a inflação: o 
valor passaria de R$ 337 para R$ 359. 

VALE-REFEIÇÃO NA 
LICENÇA MATERNIDADE
Mesmo que signifique 
pouco para os bancos 
(que têm subsídio 
de 40% do valor) 
e muito para 
as mães bancárias. 

FIM DA DESIGUALDADE ENTRE 
HOMENS E MULHERES

A Fenaban remeteu 
novamente à mesa 

temática o debate de 
igualdade salarial e 

de ascensão profissional
entre homens e mulheres. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO
Não foi feita proposta 
alguma para melhorar 
a saúde e a 
segurança 
dos bancários. 

PROTEÇÃO AOS EMPREGOS
Só neste ano, os bancos 
já extinguiram quase 
8 mil postos de 
trabalho. E não há 
proposta alguma para 
frear esse desmonte. 

PAGAMENTO DA PLR
A Fenaban propôs 
manter a mesma 
regra de pagamento 
de 2015, ignorando a 
reivindicação dos bancários. 
 

Direção da Caixa e Fenaban disseram "não" a todas as reivindicações da categoria
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Expediente

Incentive seu filho a participar do 
Concurso de Desenho Infantil

• 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

Colônias

Dia 22 de outubro tem entrega de prêmios no KidZania. Participante do Concurso não paga

Primavera em Avaré  
tem promoção e  
MPB na Colônia

Inscrição para viagem 
ao Vale do Paraíba 
termina dia 9

A APCEF/SP convida todos 
para um passeio nas cidades de 
Cunha, São Bento do Sapucaí e 
Campos do Jordão, de 15 a 18 de 
setembro. 

As inscrições terminam dia 9. 
A excursão irá sair do Terminal 
Barra Funda em direção a Cunha. 
Depois, será a vez de visitar a Co-
lônia da APCEF/SP em Campos 
do Jordão, onde ficarão hospeda-
dos. No segundo dia, a visita é em 
São Bento de Sapucaí.  

Para informações, acesse 
www.apcefsp.org.br, ligue (11) 
3017-8339 ou envie e-mail para 
convites@apcefsp.org.br.

Campos do Jordão celebra
chegada da primavera

“Respeitar o próximo é res-
peitar a si mesmo”, este é mote 
do 14º Concurso de Desenho da 
APCEF/SP que tem como tema o 
respeito à diversidade.

O concurso aborda, este ano, 
um dos assuntos mais importantes 
da atualidade. A ideia é promover 
e conscientizar crianças e adultos 
da necessidade de respeitarmos as 
diferenças em um mundo tão di-
verso e mostrar que essa é a prin-
cipal maneira de fomentar a paz.

Podem participar meninos e 
meninas com até 12 anos e 11 
meses. Os desenhos devem ser 
encaminhados por malote, com a 
ficha de inscrição disponível no 
www.apcefsp.org.br, para o De-
partamento de Eventos até 19 de 
setembro. Cada participante pode 
inscrever até dois desenhos.

Os participantes serão divi-
didos em três categorias: jardim 
(de 3 a 5 anos); infantil (de 6 a 9 
anos) e júnior (de 10 a 12 anos). 
Serão premiados os três primeiros 
colocados de cada categoria.

Incentive seu filho a participar, 
aproveite esta oportunidade para 
conversar sobre o tema!

Entrega de prêmios - a ceri-
mônia da premiação do Concur-
so de Desenho deste ano será no 
KidZania, parque localizado no 
interior do Shopping Eldorado, 
próximo da Estação Hebraica-
-Rebouças da CPTM.

O parque conta com mais de 
50 profissões que imitam o mun-
do real. Para os adultos, há um 
espaço equipado com poltronas, 

Excursões

Em outubro tem 
passeio de trem até a 
cidade de Jundiaí

Na excursão da APCEF/SP, os 
associados poderão se sentir como 
nos tempos do auge das ferrovias. 
O passeio no Expresso Turístico 
da Estação da Luz com destino 
a Jundiaí será em 1º de outubro, 
sábado. Inscrições até 23 de se-
tembro, vagas limitadas.

Confira o roteiro: Adega Ma-
ziero, Fazenda Histórica Nossa 
Senhora da Conceição e trilha. 
Para quem não quiser fazer a tri-
lha, opção de visita ao Empório 
da Roça e Casa Cereser.

Informações e inscrições, 
acesse www.apcefsp.org.br, ligue 
(11) 3017-8339 ou envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br.Colônia de Campos do Jordão

Em 21 de outubro, a APCEF/
SP leva seus associados para visi-
tar a Expo São Roque - Alcacho-
fras e Vinhos. Entre as atrações 
destacam-se a tradicional pisa da 
uva, bingo e baile da saudade.

Saída do Terminal Turístico 
Barra Funda, às 7 horas, e retorno 
previsto às 18 horas. Inscrições até 
14 de outubro, vagas limitadas.

Informações e inscrições, 
acesse www.apcefsp.org.br, ligue 
(11) 3017-8339 ou envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br.

APCEF leva 
associados para a 
Expo São Roque 

wi-fi e cafeteria. Quem estiver 
acompanhado de crianças até 4 
anos possui à disposição outro 
ambiente com jogos e brinquedos 
voltados para essa faixa etária.

As crianças participantes do 
Concurso e os pais estão isentos 
de pagamento.

Informações, ligue (11) 3017-
8319 ou envie e-mail para convi-
tes@apcefsp.org.br. 

Aproveite um fim de semana 
com música e recreação em Ava-
ré. Aproveite o desconto de 40% 
no valor da hospedagem.

No último sábado de setembro 
(24), a noite será dedicada à mú-
sica popular brasileira.

E tem mais: se preferir, vá 
com a excursão que levará direto 
à Colônia, com saída do Terminal 
Turístico da Barra Funda no dia 
23, às 18h30. Vagas limitadas.

Para saber mais, envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br ou 
ligue (11) 3017-8339.

Depois de enfrentar os dias 
frios do inverno, a chegada da 
primavera merece ser comemora-
da. Por isso, a Colônia de Campos 
do Jordão irá realizar um jantar 
especial, em 24 de setembro, com 
cardápio delicioso e vinho.

E para embalar a celebração, 
o som de voz e violão da dupla 
Daniel e Sandy.

Dia 15 serão abertas 
reservas para feriado

Na quinta-feira (15) serão 
abertas  as reservas, às 7 horas, 
em todas as Colônias para o feria-
do da Proclamação da República 
(de 11 a 15 de novembro).

Reservas para o Natal e Ano 
Novo já foram liberadas.
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Clube

Esportes

Dia 24 serão reabertas 
as piscinas

Inscreva-se nos Jogos dos
Aposentados até dia 16

As temperaturas vão subir e as 
piscinas do clube da APCEF/SP, 
na capital, já estão prontas para 
receber os associados a partir de 
24 de setembro.

Prepare sua sunga, maiô ou 
biquíni e mergulhe nessa alegria!

O clube dispõe de alojamen-
tos para passar os fins de semana. 
Programe-se!

Até dia 16 de setembro, os 
aposentados associados à APCEF/
SP ou a Apea, podem inscrever-se 
para participar da 6ª edição dos 
Jogos dos Aposentados. 

O evento acontece no clube 
da APCEF/SP na capital, dias 24 
e 25 de setembro. Saiba mais no  
www.apcefsp.org.br.

Aposentados

Você não perder o trio de ati-
vidades para os aposentados, pen-
sionistas e dependentes em 7 de 
outubro: projeto 5 Sentidos, AP-
CEF de Portas Abertas e APCEF 
nos Passos da Cultura, com visi-
ta ao Unibes Cultural, almoço e 
atividades lúdicas.  As inscrições 
vão até 30 de setembro.

Serão arrecadados produtos 
de limpeza para doação. Informa-
ções, convites@apcefsp.org.br. 

Dia 7 de outubro tem 
trio de atividades

Inscreva-se na 
categoria Literário

Talentos Fenae

Você têm talentos? A gente 
tem certeza que sim! O concurso 
promovido pela Fenae quer incen-
tivar suas habilidades artísticas, 
culturais e intelectuais. 

Agora é a vez das inscrições 
para o concurso Literário. De 21 
de setembro a 7 de outubro, você 
pode enviar os seus melhores tex-
tos na categoria Contos e Crôni-
cas ou na categoria Poesia.

Abuse da criatividade, da inte-
lectualidade e mostre todo o seu 
talento na literatura.

Artes Visuais - se você está 
participando deste concurso, peça 
para os colegas da Caixa votarem  
no júri popular, de 13 a 26 de se-
tembro, na plataforma do Mundo 
Caixa.

Associada da APCEF/SP está classificada 
para a fase nacional do Talentos Fenae

A associada da APCEF/SP 
Rejane De Cillo Cunha Azevedo, 
empregada da área-meio Campi-
nas, foi a primeira colocada do 
Talentos Fenae, no concurso Foto 
& Filme, fase regional (Sudeste).

O resultado foi divulgado pela 
organização do concurso na sexta-
-feira, dia 26.

A classificada ganhou com a 
foto A Beleza do Silêncio (aci-
ma). "Fiquei radiante quando o 

resultado foi divulgado", contou 
a associada.

A votação do júri popular, na 
fase nacional, começa dia 21 de 
novembro e vai até dia 30. 

Todos os empregados da Cai-
xa podem acessar a plataforma 
do Mundo Caixa e votar na foto 
da colega. Anote na sua agenda 
para não esquecer! O resultado 
nacional será divulgado em 7 de 
dezembro. 

As outras fotos escolhidas na 
fase regional são: Obra de Deus, 
Sul; Velha Guarda, Norte; Poço 
Encantado, Nordeste; e Choro de 
Vida, Centro-Oeste.

Acesse o portal do Talentos 
Fenae (www.fenae.org.br/talen-
tos) para ver todas as obras.

Reivindicações merecem atenção 
da direção da Caixa
Empregados merecem respeito e não aceitam indiferença da Caixa na mesa de negociação

Em três rodadas de negociação 
específica com a Caixa, na Cam-
panha Nacional Unificada 2016, 
ocorridas nos dias 17, 24 e 30 de 
agosto, nenhum compromisso foi 
assumido pela direção do banco.

A principal semelhança entre 
as três rodadas foi a demonstração 
da direção da Caixa de que não é 
confiável. Não há diálogo e nem 
respeito quanto as reivindicações 
apresentadas pelos empregados.

Os principais pontos da pauta 
específica são: saúde do trabalha-
dor, condições de trabalho, con-
tratações, Funcef, Saúde Caixa, a 
defesa da Caixa 100% pública e  
fortalecimento do papel social do 
banco. E, ainda, fim do processo 
de reestruturação, do Programa de 
Gestão por Desempenho (GDP) e 
ações contra o assédio moral e 
sexual.

Na última rodada, dia 30, a 
Comissão Executiva dos Empre-
gados (CEE/Caixa) realizou ato 
em defesa da Caixa 100% pública 
e por nenhum direito a menos. Em 
contrapartida, a empresa manteve 
o silêncio e não respondeu às rei-
vindicações dos empregados.

A postura intransigente da 
Caixa, nas três rodadas de nego-
ciação, mostra aos empregados 
que a direção do banco só entende 
uma linguagem: GREVE!

NÃO SOLUCIONA O 
SUPERÁVIT DO SAÚDE CAIXA 

Sem resposta, os 
usuários do Saúde Caixa 

continuam contribuindo 
com 20%, sendo 

que os valores 
arrecadados superam 

os custos totais do plano.

NÃO RESPONDE SOBRE A 
IMPLANTAÇÃO DO 

LOGIN ÚNICO
Primeiro afirmou 

que o login único 
seria iniciado em 
janeiro de 2017. 

Depois, que em 2017 
seria o início do 

desenvolvimento do sistema.

NÃO ASSUME CRITÉRIOS 
OBJETIVOS PARA 
DESCOMISSIONAMENTOS
A empresa rejeita a proposta 
de adoção de critérios 
objetivos para 
descomissionamentos 
e a retirada de 
poder do gestor 
nestas definições.

NÃO DIALOGA SOBRE 
A FUNCEF

Mais uma vez, a 
CEE/Caixa exigiu 

solução para o valor 
do contencioso trabalhista 

que a Caixa joga para 
a conta dos participantes da Funcef. 
O valor está beirando R$ 2 bilhões.

NÃO APRESENTA SOLUÇÃO 
PARA O PROCESSO 

DE REESTRUTURAÇÃO
Os encaminhamentos 

nos processos de 
reestruturação não 
são transparentes.

NÃO ATENDE AOS DOIS 
ITENS DA ISONOMIA
A Caixa negou a 
extensão da 
licença-prêmio e 
ATS para todos 
os empregados.

NÃO GARANTE A 
PLR SOCIAL
A Caixa ainda não 
garantiu, em rodada 
de negociação, que 
será efetuado o 
pagamento da 
PLR Social, conquista de  
campanhas anteriores.

NÃO DIZ NADA SOBRE A 
PRIVATIZAÇÃO DA CAIXA
A defesa da 
Caixa 100% pública 
é prioridade na 
Campanha Nacional 
Unificada 2016.



Anúncios Informes publicitários Convênios

Academias

Original Fitness - Rua Coro-
nel Bicudo, 1.038, Piqueri, (11) 
2548-8011 - www.originalfitness.
com.br.
Descontos:  de 10% a 45% em 
musculação, treinamento fun-
cional, Spinning, Power Jump, 
zumba, Mat Pilates, abdominal, 
alongamento, glúteos, Original 
Local, Power Training, Original 
Mix, melhor idade, Circuito Fun-
cional, Karatê Shotokan, Boxe 
Chinês, Boxe, Jiu-Jitsu, Morganti 
Jiu-Jitsu, Muay Thai.

Idiomas

Time 4 Class - Rua Maestro Car-
dim, 261, Bela Vista, capital, (11) 
3253-2203 / 3253-2198 - www.
time4class.com.br.
Descontos: 13% de desconto para 
pagamento até dia 25 em ensino 
de idiomas (inglês, francês, ale-
mão, espanhol, italiano, línguas 
orientais, português para estran-
geiros), reforço escolar, consulto-
ria Coaching, tradução e versão 
simples e/ou juramentada.

Informações, (11) 3017-8301, 
convenios@apcefsp.org.br ou  

www.apcefsp.org.br/portaldevantagens.

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino Santa-
na (Sta. Teresinha), novo, 2 dorms., 2 wc, sacada, 
andar alto, ensol., pisc., acad., 2 vagas. R$ 350 
mil (aluguel, R$ 900). Cond. R$ 520. Aceita financ. 
e troca por imóvel em SP. Fernando, (11) 98022-
6263 / fernando1857@gmail.com.
• Vd., na Mooca, Rua Sapucaia, 954, ap. 72, 
Alto da Mooca, 59 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 
380 mil. Rosely, (11) 2093-4245 / 99689-5162. 
• Vd., no Morumbi, capital, próx. Av. Giovanni 
Gronchi, São Paulo Futebol Clube, 57 m2, 3 
dorms., 1 wc., 1 vaga. R$ 200 mil. Celso (11) 
97196-6677 / 3819-8300. 
• Vd., na capital, Jd. Celeste, 53 m2, 2 dorms., 
salão de festas, quadra, playground, 1 vaga, 
R$ 219 mil. Geny, (11) 96283-8141.
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Bar-
ros, próx. ao metrô Bresser, 80 m2 á. ú., 2 
dorms., 1 vaga. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) 
/ c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Vd., na zona leste, capital, Cj. José Bonifácio, 
48 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 160 mil. Rute, (11) 
2747-5209 / 97127-4553. 
• Vd., Praia da Enseada, Guarujá, próx. Una-
erp e praia, 74 m2, 2 dorms. (1 suíte), sala 2 
ambs., coz. americana, á. s., garagem, pisc., 
s. de festas e jogos, churrasqueira, espaço p/ 
sauna. Aceita financ. / FGTS / carro / permu-
ta em SP ou Santos. R$ 280 mil. Walter, (13) 
3321-9146 / (13) 98202-3805 / (13) 97420-
0094 (após 12h).  
• Vd. ou alugo, capital, Vila Formosa, próx. 
Av. João XXIII, 48 m2, 2 dorms, 1 vaga, aquec. 
a gás, móveis planejados, cond. R$ 300. R$ 

260 mil venda / R$ 1.100 aluguel. Wlamir, (11) 
99297-0365 / 2539-1891.
• 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., flat, Alameda Campinas, próx. metrô 
Trianon Masp, 30 m2, mobiliado, coz. equi-
pada, 1 vaga, serviço de limpeza diária, TV 
a cabo, internet, manobrista. Vidimar, (11) 
99449-6711 / vidimar.s@globo.com.
•Vd., na Saúde, próx. metrô Praça da Árvore, 
49 m2, reformado, 2 dorms, armários,1 vaga, 
piscina, salão de festas. R$ 390 mil. Taís (11 
97447-9210.
• Alugo, na capital, próx. estação Saúde do 
Metrô, 2 dorms., armários, 1 vaga, cond. R$ 
583. Telma, (11) 5549-7472 / 99519-0691.
• Vd., São Sebatião, litoral norte, mezzanino, 
2 dorms., wc com hidro, copa, área de servi-
ço, deck, 3 salas comerciais no térreo c/ wcs 
e estac., documentação em ordem. Johelena, 
(11) 5031-6071 / 99686-4919.
• Vd. ou alugo, Praia da Enseada/Guarujá, 3 
quadras da praia, 3 dorms., 2 wc, 1 vaga. R$ 
280 mil. José, (11) 99358-4180 / 3721-0565 / 
zebelo2007@hotmail.com.
• Vd., em Perdizes, capital, próx. à PUC, R. 
Bartira, 654, 69 m2, 13 andares, 4 por andar, 
mob., 3 dorms., 2 wc, á. s., dep. de emp., salão 
de festas. R$ 480 mil. Aceita financ. Wilson, 
(11) 4485-1435 / 97103-2026. 

Casas
• Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 
3 dorms., varanda, quintal c/ pé de amora, 

bananeira, ducha. Aceita oferta e troca por 
apto na Praia Grande. R$ 240 mil. Doralice, 
(11) 99607-9370 (Vivo) / 2041-0879.
• Alugo, em Indaiatuba, Vila Todos os Santos, 
próx. ao Parque Ecológico, 1 dorm., á. s., ga-
ragem, fundos, indep. Eliete, (19) 3243-3579 
/ 3579-5329.
• Vd., Butantã, zona oeste da capital, 94 m2, 2 
dorms (1 suíte), coz. e dorm. planejado, chur-
rasq., teto retrátil, 3 anos de uso. Carolina, 
(11) 98375-1823.

Sobrado
• Vd., em Bertioga, amplo, 50 m da praia, 
vista para o mar, ótimo ponto comercial. Eu-
nêmia, (11) 99534-6433 (Vivo).

Terrenos
•  Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, c/ clube, 
rest., pisc., quadras, segurança, portarias. 
Doc. em ordem. R$ 21 mil, estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525. 
• Em Paranavaí/PR, Jd. São Jorge, com possi-
bilidade de construção de 3 casas, 87 m2. R$ 
98 mil. Geny, (11) 96283-8141. 

Veículos
• Nissan March, 2011/2012, 1.6 SV, flex, 
21.500 km, preto, 4 portas, placa 8, único 
dono. R$ 27 mil. Camila, (11) 99616-1879. 
• Ford Ka, 2003, 50 mil km, placa 7, branco, 
rádio/CD, revisões em dia. R$ 12 mil. Carlos, 
(11) 98508-6572 (Tim) / 2628-4691 (à noite) / 
c.a.p.tavares@terra.com.br. 
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• Idea Elx 1.4, 2010, completo, cinza, 58 mil 
km, única dona, placa final 6, R$ 23 mil. Ivani 
(11) 94039-322 / ivani.garcia@terra.com.br.
• Palio 2005/2006, 1.0, flex manual, 4 por-
tas, placa 6, prata. Necessário reparos. R$ 9 
mil. Estudo proposta. Regina  ou Pedro, (11) 
95283-1992 / 2208-8821.
• Fiat/Siena ELX Flex, 2007, prata, vidro, ar, 
trava, 4 portas. Tabela Fipe.  Raquel, (11) 
96931-5163.

Diversos
• Máquina de lavar roupas Brastemp. R$ 500. 
Maria, (11) 97682-0930 (Tim) / 2306-5286 (à 
noite). 
• Microondas Cônsul, 220w. Aceita troca por 
outro, de 100w. R$ 190. Maria, (11) 97682 
-0930 (Tim) / 2306-5286 (à noite). 
• Nintendo Dsi Xl, c/ 3 jogos originais. Tania, 
(11) 99783-9818 / tania.volpato@uol.com.br.

Permutas
• Gilda Ferreira Ramalho, ag. 4134, Jd. Sul, SR 
Santo Amaro, deseja permuta para ag. na re-
gião de Piracicaba. Contato, (11) 98143-6382.
• Albiena Miranda, TBN na ag. Itaim Paulis-
ta, SR Penha, deseja permuta ou triangula-
ção para Suzano ou arredores. Contato: (11) 
98333-2053.


