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O jornal do empregado da Caixa

"Disseram que seria descomissionado 
por estar abaixo da média, mas minha 

agência não está mal posicionada"

Campanha Se é Público, é para Todos será lançada em São Paulo dia 23

Em 1º de julho deste ano, a 
Caixa publicou uma alteração no 
manual normativo que ameaça 
empregados, extingue funções, 
sabota direitos adquiridos e dei-
xa em estado de alerta todos os 
empregados comissionados. É o 
RH 184.

Dois pontos têm gerado ques-
tionamentos por parte dos em-
pregados: a nova hipótese para 
a dispensa motivada da função, 
totalmente subjetiva, e a criação 
da função por minuto. 

Em relação ao primeiro ponto, 
basta o superior imediato preen-
cher um termo para que haja a 
perda da função, com retirada do 

direito à incorporação e ao asse-
guramento. Já com a criação da 
função minuto, o novo normativo 
coloca em extinção a função de 
caixa: os empregados com  forma-
ção específica assumem somente 
no momento em que há necessi-
dade e recebem o valor referente 
à função apenas proporcional ao 
tempo trabalhado.

No dia 22 de julho, a CEE/
Caixa reivindicou a imediata re-
vogação da versão mais recente 
do RH 184. O ofício enviado à 
direção do banco destacou que a 
designação “por minuto” afronta 
a Constituição, pois pode gerar 
redução de salário.

A APCEF/SP conversou com 
um empregado que é exemplo 
desta situação. Ele entrou com 
uma ação sobre incorporação, 
hora extra, entre outros proble-
mas, no início do ano. Foi desco-
missionado agora em novembro.

“Disseram que eu seria des-
comissionado por estar abaixo da 
média, mas minha agência não 

está mal posicionada. Em janei-
ro estávamos entre as cinco pri-
meiras da SR. Não sou o pior”, 
contou. O gerente acredita que a 
atitude é uma retaliação ao seu 
processo. “Não há critérios lógi-
cos, isso foi pessoal e uma forma 
de mandar um recado para os co-
legas”, apontou.

Para o empregado, a discussão 
sobre o RH 184 e os descomis-
sionamentos precisa ser aprofun-
dada, caso contrário o desmonte 
da Caixa continuará e prejudicará 
cada vez mais pessoas. “Tenho 27 
anos de banco, achei que iriam 
respeitar, mas a intenção é pres-
sionar quem contesta e não con-
corda com essa pressão diária. As 
pessoas estão ficando doentes por 
conta disso, minha vida agora vai 
virar de pernas para o ar”, con-
cluiu.

Neste novo formato, em boa 
parte dos casos de descomissiona-
mento arbitrário, como o relatado, 
os empregados não têm direito ao 
asseguramento ou à incorporação 

O Comitê Nacional em Defe-
sa das Empresas Públicas realiza 
dia 23, quarta-feira, na Quadra 
do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e Região, ato 
para lançamento da campanha Se 
é Público, é para Todos na capital.

O objetivo é alertar para a 
importância do serviço público 
frente à onda de privatizações 
propostas pelo governo Temer. 
"As iniciativas deste governo de-
monstram claramente o que que-
rem: retrocesso dos direitos e Es-

tado mínimo", diz a coordenadora 
do Comitê, Maria Rita Serrano.

A campanha percorre várias 
regiões desde o início de junho, 
quando foi lançada no Rio de Ja-
neiro. Quatorze estados já tiveram 
eventos de conscientização. 

"Precisamos evidenciar o que 
está em jogo. Pode chegar o dia 
em que o povo vai abrir os olhos 
e será tarde demais. E o prejuízo 
é da população, especialmente a 
mais pobre", afirma Rita.

Questionada sobre os maiores 

temores em relação às privatiza-
ções, a coordenadora afirma que 
"o que mais nos preocupa é o pró-
prio governo Temer. Ele entrou 
afirmando que ia privatizar tudo 
que fosse possível", disse Rita.

"O que me preocupa é a apatia 
da maioria da população em rela-
ção ao que está acontecendo. Por 
isso a campanha", afirmou.

 "Temos de sensibilizar para a 
importância do que é o público, 
que essas empresas são respon-
sáveis pelo desenvolvimento do 

país", completou.
Faça parte desta luta contra as 

privatizações! 
Para informações sobre a cam-

panha, acesse o www.comiteem-
presaspublicas.com.br.

da função, mesmo com 10 anos 
ou mais na mesma função.

Reuniões - A APCEF/SP e o 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região estão 
organizando reuniões com os co-
missionados para debate do tema 
e construção de propostas que se-
rão encaminhadas para os grupos 
de trabalho. 

As reuniões dos grupos pari-
tários, estabelecidos no Acordo 
Coletivo de Trabalho deste ano, 
acontecem dias 24 e 25.

Acesse www.apcefsp.org.br e 
confira locais, datas, horários e os 
resultados desses encontros.

Assessoria jurídica - Os em-
pregados associados da APCEF/
SP podem contar com assessoria 
jurídica em casos de descomis-
sionamento. O atendimento de 
advogados é realizado na sede 
da capital. Agende o atendimento 
pelo (11) 3017-8311, 3017-8316 
ou juridico@apcefsp.org.br. 

Alteração da RH 184 tem feito vítimas em todo o país e deixa alerta todos que exercem função



Diretor-presidente: Kardec de Jesus Bezerra. Diretor 
de Imprensa: Amauri Nogueira da Cruz. Jornalistas 
(textos e revisão): Luana Arrais (Mtb 007108-4), 
Raíssa Torres (Mtb 74.111), Raquel Benini (Mtb 
39.593) e Tania Volpato (Mtb 24.688). Diagra-
mação: Marcelo Luiz. Impressão: TM Grafic. Ti-
ragem: 12 mil exemplares. Sede: Rua 24 de Maio, 
208, 10º andar, República, capital.

Expediente

Dia 24 serão abertas as reservas 
para o carnaval nas Colônias

• 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

Clube

Anote a data na sua agenda. É só ligar, a partir das 7 horas, e garantir a diversão

Dia 26 tem atividades 
para toda a família no 
clube

A folia de Momo merece ser 
vivida ao lado de pessoas que 
amamos. As festividades carna-
valescas nas Colônias da APCEF/
SP são sempre cheias de alegria, 
confetes e serpentinas. 

Garanta dias divertidos no car-
naval de 2017, período de 24 a 
28 de fevereiro. As reservas em 
todas as Colônias da Associação 
serão abertas no próximo dia 24, 

Venha passar o feriado 
prolongado no clube

Moradia e Cidadania

Ajude a ONG a preparar kits para o Natal de crianças carentes

Grupo de corrida está 
com inscrições abertas

Ainda tem vagas para o feriado e festas neste mês 

Vamos cantar e dançar os cancioneiros populares em Avaré
A Colônia de Avaré segue com 

sua programação mensal especial 
e prepara, em 26 de novembro, 
sábado, um baile com músicas 
românticas e dançantes no melhor 
estilo brega, além de muita ani-
mação. Ninguém vai ficar parado! 
Ao final, a folia será embalada 
pelo ritmo trash dos anos 80.

Não fique fora dessa. Será a úl-
tima excursão temática deste ano, 
com saída na sexta-feira, 25, do 
metrô Barra Funda. Se você não 
conhece a Colônia, aproveite esta 
oportunidade e divrita-se conosco. 

-mail convites@apcefsp.org.br ou 
pelo telefone (11) 3017-8339.

Toda criança espera ansiosa 
pela chegada do Papai Noel. Que 
tal você ser o 'bom velhinho' de 
crianças carentes? Desde 2003, a 
ONG Moradia e Cidadania arre-
cada kits de Natal para os parti-
cipantes de seus projetos em São 
Paulo. 

Ao todo, somando os projetos 
Novo Norte, São Mateus e Cecom 
são atendidas 900 crianças de 3 
a 14 anos de idade. A população 
assistida está dentro da diretriz da 
ONG, de atender pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social. 
A maioria conta no Natal apenas 
com o que recebe graças à solida-
riedade dos empregados da Caixa. 

Os kits serão compostos de 
camiseta, calça ou saia, calçado, 
meias, um brinquedo e um pane-
tone. 

Os interessados em participar 
devem entrar em contato pelo e-
-mail coordenadorsp@gmail.com 
ou pelo telefone (11) 2647-7890.

Ainda dá tempo de fazer parte 
da equipe de atletismo da APCEF/
SP. As aulas de corrida ocorrem 
às segundas e quartas-feiras, das 
18h30 às 21 horas, e nas terças 
e quintas-feiras, das 6h30 às 10 
horas no Parque Jacques Cousteau 
(Laguinho Interlagos - Rua Cata-
numi, 60). Também há treinos nas 
terças e quintas-feiras, das 18h30 
às 20h45, no Parque Ibirapuera 
(Portão 6). 

Inscrições pelo telefone (11) 
5613-5601 ou 5613-5602.

Festa de Natal da ONG Moradia e Cidadania em 2015, no clube da APCEF/SP

Moradia e Cidadania - A 
ONG teve origem no Comitê da 
Ação da Cidadania criado em 
1993 pelos empregados da Caixa. 

Conheça mais no site www.
moradiaecidadania.org.br ou nas 
redes sociais (www.facebook.
com/spmoradia). 

Vista da sacada de um dos apartamentos de Avaré

Para mais informações consulte o 
site. Faça sua inscrição pelo e-

Aproveite o feriado prolonga-
do e passe momentos agradáveis 
no clube da APCEF/SP.

Em virtude do horário de ve-
rão, a piscina funcionará em pe-
ríodo estendido das 9 às 19 horas 
nos quatro dias do feriadão (de 12 
a 15 de novembro).

O restaurante vai preparar car-
dápios especiais: a tradicional fei- 
joada no sábado, dia 12; churras-
co e conchilione ao molho branco 
no dia 13; vaca atolada no dia 14; 
e rabada com polenta no dia 15. 
Não perca!

Final do ano é época de des-
cansar e aproveitar o tempo livre 
com a família. As Colônias da 
APCEF/SP oferecem o ambiente 
ideal para isso. 

Em algumas Colônias ainda 
há vagas para o feriado de Pro-
clamação da República (dia 15, 
terça-feira). Há disponibilidade 
em Avaré, Campos do Jordão, 
Salto Grande e Suarão. Ubatuba 
está com lista de espera.

Festa italiana em Campos 
do Jordão - No sábado, dia 26, 
a Colônia de Campos do Jordão 
oferece uma Noite Italiana, com 
música ao vivo, massas e vinho.

Natal e janeiro - Ainda há 
vagas para o Natal e para alguns 
períodos de janeiro nas Colônias 
da APCEF/SP, no interior e no 
litoral. 

Ligue, confira a disponibilida-
de e faça sua reserva.

quinta-feira, a partir das 7 horas. 
É só ligar e fazer sua reserva.

Destaque para o carnaval em 
Salto Grande: o CarnaPraia, even-
to tradicional que acontece em es-

paço próximo à Praça da Igreja 
Matriz e prainha, no centrinho da 
cidade.

Para saber mais sobre as Colô-
nias, acesse www.apcefsp.org.br.

Belíssima Colônia de Salto Grande

A APCEF/SP está preparando 
atividades especiais no clube no 
sábado, dia 26, término da primei-
ra fase da Liga de Futebol Socie-
ty. Vai ter recreação, espaço kids, 
workshop de cuidados com a pele, 
almoço especial.

Não perca! Informações, ligue 
(11) 5613-5600.



Terceirização vai atingir você
Salários menores, jornada de trabalho maior e nada de direitos

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fale conoscoFale conosco

APCEF/SP fecha 
parceria para cruzeiro 
em 2017

Festa de confraternização em Avaré encerra 
atividades especiais deste ano

Aposentados

Fenae

Paulistas estão entre 
ganhadores de etapa 
regional de literatura

Ser parte do MCPC não 
custa nada e vale muito. 
Doe! 

Termina dia 20 de dezembro 
o prazo para aderir ao Movimen-
to Cultural do Pessoal da Caixa 
(MCPC) e contribuir para inúme-
ros projetos culturais Brasil afora. 
Basta acessar o site mcpc.mun-
docaixa.com.br e clicar no bo-
tão: ‘Faça sua Adesão’. A pessoa 
pode destinar até 6% do Imposto 
de Renda devido para projetos 
culturais.

Ao longo de todo o ano, a 
APCEF/SP promoveu diversas 
excursões e atividades voltadas ao 
lazer e ao bem-estar dos aposen-
tados e seus dependentes.

A programação contou com as 
mais diversas atividades: visitas a 
pontos culturais da capital, pales-
tras com profissionais da saúde, 
excursões a feiras e cidades turís-
ticas, a tradicional Festa Junina, 
em Suarão, entre tantas outras.

“Nosso objetivo é proporcio-
nar aos associados, sempre, mo-

mentos alegres, de descontração, 
além da interação com outros 
empregados da Caixa que, hoje, 
não atuam mais nas agências”, 
conta a diretora de Aposentados 
da APCEF/SP, Elza Vergopolem. 
E emenda: “Manter as velhas ami-
zades e fazer novos amigos, por 
que não?”.

Para celebrar e encerrar a pro-
gramação deste ano, a APCEF/SP 
promove uma hospedagem espe-
cial em Avaré, entre 7 e 11 de 
dezembro.

Serão preparadas diversas ati-
vidades especiais para os associa-
dos.

Para se inscrever, envie e-
-mail para convites@apcefsp.org.
br ou ligue (11) 3017-8339 até 
2 de dezembro. Em breve, serão 
divulgados os valores e a progra-
mação. Fique atento!Muita alegria em excursão para Avaré em 2014

Terceirizar todos os setores 
das empresas, inclusive as ativida-
des-fim, tem o apoio total do go-
verno Temer, segundo divulgação 
de setembro da agência Estadão 
Conteúdo.

A terceirização ampla é exi-
gência das representações patro-
nais, que querem reduzir custos 
oferecendo aos trabalhadores re-
muneração inferior e limitando di-
reitos. Esta situação foi constatada 
em dossiê produzido pela Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), 
que mostra que os terceirizados do 
setor financeiro ganham em média 
1/3 do salário dos bancários, têm 
jornada de trabalho maior e não 
usufruem de direitos previstos 
na Convenção Coletiva dos ban-
cários nem têm Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR).

Quem viveu, sabe bem - Os 
empregados da Caixa que já vi-
veram essa situação durante o 
governo Fernando Henrique Car-
doso sabem bem o significado da 
terceirização dentro da empresa. 
Em 1998, por exemplo, eram 
55.437 empregados e 39.422 ter-
ceirizados, segundo informações 
do Banco Central e da Caixa.

MOPV - Em fevereiro de 
1999, o jornal APCEF/SP em Mo-

vimento denunciou que a Caixa 
terceirizava os trabalhos da reta-
guarda com a implantação do pro-
jeto Modelo Operacional de Ponto 
de Venda (MOPV) e locação de 
mão de obra por salários baixís-
simos para realizar operações típi-
cas de caixa-executivo, deixadas 
por clientes no autoatendimento.

Grande risco - Está marcado 
para 9 de novembro, depois do fe-
chamento desta edição, julgamen-
to no Supremo Tribunal Federal 
(STF) do Recurso Extraordinário 
apresentado pela Cenibra (Empre-
sa Brasileira de Celulose). 

A contestação da empresa está 
baseada em decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) que 
definiu a terceirização praticada 
pela Cenibra como “transferência 
fraudulenta e ilegal” de mão de 
obra, com o “nítido propósito de 
reduzir custos de produção”.

O risco para os trabalhadores 
de uma decisão do STF favorável 
ao Recurso Extraordinário é a ju-
risprudência para os próximos jul-
gamentos, ou seja, a decisão pode 
ser aplicada em outros casos, in-
clusive para os bancos.

STF alinhado com governo 
Temer - Recentemente assisti-
mos a votações no Supremo que 

representam, na prática, a retirada 
de direitos da classe trabalhadora. 

As declarações do Ministro 
do STF Gilmar Mendes à Agên-
cia Brasil reforçam a tese de que 
trabalhadores enfrentarão perío-
dos difíceis. Para ele, quando o 
assunto é a atuação do TST, as 
decisões desfavorecem as empre-
sas. “Eles têm uma concepção de 
má vontade com o capital”, diz o 
Ministro.

Em ação recente, Mendes sus-
pendeu, via liminar, súmula do 
TST que trata da ultratividade de 
acordo e convenção coletiva. O 
princípio garantia aos trabalhado-
res que acordos ou convenções só 
seriam revogados a partir de novo 
acordo, ou seja, em um processo 
de negociação valeriam as cláusu-
las anteriores até novo pacto.

Trabalhadores unificados – 
“A compreensão da importância 
desta votação para os empregados 
da Caixa é necessária, para que 
haja a luta unificada dos empre-
gados contra essa possível decisão 
do Supremo que derruba a Súmu-
la 331, que é o único instrumento 
que protege a categoria da preca-
rização do emprego por meio da 
terceirização fraudulenta”, disse 
o diretor da APCEF/SP Leonardo 
dos Santos Quadros.

Já estão definidos os vencedo-
res da etapa regional do concurso 
Literário do Talentos Fenae/Ap-
cef, que vão disputar a fase na-
cional. Três paulistas estão entre 
os ganhadores regionais. Na cate-
goria Contos/Crônicas, Maria Ig-
nez Cahali Martinho Minhoto fi-
cou em 3º lugar da região sudeste 
com “Um colchão no busão”. Já 
na categoria Poesia, Cláudio José 
Junior ficou no 1º lugar com o 
poema “Ode ao Óvulo não-ferti-
lizado de Josiane”, e em 3º lugar 
Clemente Trintinalia com “As pe-
ripécias de Ana Brito no marco 
zero da metrópole”.

Agora, são apenas cinco de 
cada categoria no páreo. A me-
cânica será a mesma da fase 
anterior. Os textos passarão no-
vamente pelo júri especializado, 
que dará notas de 1 a 10. 

Na votação popular, que será 
realizada no www.fenae.org.br/
talentos a partir de 21 de novem-
bro, cada 100 votos corresponde-
rão a mais 1 ponto. Esses votos, 
porém, têm pesos diferentes: as-
sociados (peso 5), empregados da 
Caixa não associados (peso 3) e 
não empregados da Caixa (peso 
1). Participe, vote por São Paulo!

Viagem em fevereiro de 2016

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a APCEF/SP firmou parceria com 
a Casa do Agente para organizar 
viagens de navio imperdíveis em 
2017.

São duas sugestões de da-
tas, com saída de Santos rumo a 
Salvador: 18 de fevereiro e 4 de 
março.

Contatos: agência, (13) 3345-
5690; Carolina, (13) 99711-0240; 
Cecília (11) 98272-5437 ou Cami-
la (13) 99711-6288.



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$ 520. Aceita financ. e estuda 
troca por imóvel em SP. Fernando, (11) 98022-
6263 / fernando1857@gmail.com.  
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Barros, 
1.340, próx. ao metrô, 80 m2 a. ú., 2 dorms., 
1 vaga. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) / 2628-
4691 (à noite) / c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Vd., troco ou negocio, na Praia da Ensea-
da, Guarujá, reformado, mobiliado, 2 dorms 
(1 suíte), sala de estar e jantar, 2 wc, á. s., 
salão festas e de jogos, academia, piscinas, 
quadras, churrasq., playground, portaria, ser-
viço de praia e internet. Doc. em dia. Aceita 
financ. ou troca, como parte do pagamento, 
por apto em São Paulo. R$ 290 mil. Zita, (11) 
97225-5715 / zitacatharina@gmail.com. 
• 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., Vila Mariana, capital, 2 quadras do 
Parque Ibirapuera, reformado, 2 dorms. (1 
suíte), lazer completo, cond. baixo. Regina, 
(11) 5083-3438 / 96300-2746. 
• Vd., zona leste, Cj. José Bonifácio, 48 m2, 2 
dorms., 1 vaga. R$ 160 mil. Rute, (11) 2747-
5209 / 97127-4553. 
• Aluga, Santa Cecília, Rua Aureliano Couti-
nho, reformado, 2 dorms c/ armários embu-
tidos, sala 2 ambs., à.s., 1 vaga. Moacir, (11) 
3672-0999. 
• Vd., na capital, próx. ao Shop. Butantã, linha 
amarela, 3 dorms., 2 wc, sala 2 ambs., piso 
em madeira, armários, piscina, playground, 
quadra, 1 vaga, R$ 355 mil. Luís ou Welma, 
(11) 99374-6259 / 99494-4749.
• Vd. ou alugo, no Guarujá, Morro do Maluf, 
3 dorms., sala ampla, duas vagas. Estuda tro-
ca por imóvel em São José dos Campos. R$ 
550 mil (aluguel, R$ 3 mil anual). Emília, (13) 
99706-8620 / emiliapinder@yahoo.com.br. 
• Vd., em Perdizes, próx. à PUC, Rua Bartira, 

654, 69 m2, mobiliado, 3 dorms., sem gara-
gem. Aceita financiamento (CEF). Wilson, (11) 
97103-2026 (WhatsApp) / wilson.esteves@
terra.com.br. 

Casa
• Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 
3 dorms., varanda, quintal c/ pé de amora, 
bananeira, ducha. R$ 240 mil. Aceita oferta. 
Doralice, (11) 99607-9370 (Vivo) / 2041-0879.

Terreno
•  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. 

Veículos
• Ford Ka, 2003, 50 mil km, placa 7, branco, 
rádio, CD, alarme, revisões. R$ 12 mil. Estuda 
contraproposta. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) 
/ 2628-4691 (à noite) / c.a.p.tavares@terra.
com.br. 
• Pajero, 2.0, prata, 2013/2014, 11 mil km, 
revisada, licenciada, única dona. Regina, (11) 
5083-3438 / (11) 96300-2746. 
• Fiat Uno Vivace 1.0, 2014, 33.800 mil km, 
prata, completo, 5 portas, ar cond., trava 
carneiro e elétrica, reboque. R$ 25 mil. José 
Manoel, (11) 3932-3925 / 98122-2648. 
• Fiat Idea Adventure Dualogic, 2013/2014, 
verde, 39 mil km. R$ 39 mil, aceita contrapro-
posta. Regina, (11) 3569-8518 / 99912-8636. 

Chácara 
• Vd., Itatiba, 10 mil, cercada com alambrado, 
sobrado recém construído. R$ 450 mil. Angela, 
(19) 99727-2992 / (19) 3722-6293. 

Diversos
• Nintendo Dsi Xl, c/ 3 jogos originais, cartão 
R4. Tania, (11) 99783-9818 / tania.volpato@
uol.com.br.
• Cj. de malas, 1 grande, lilás, c/ segredo de 
bússola; 1 média, verde; 1 pequena, preta. 

R$ 250. Doralice, (11) 2041-0879 / (11) 99607-
9370 (Vivo). 
• Secadora de roupas de chão. R$ 300. Maria, 
(11) 97682-0930 (Tim) / 2306-5286 (à noite). 
• Mesa de granito para sala. Maria, (11) 
97682-0930 (Tim) / 2306-5286 (à noite).
• Depurador Suggar Slim Inox, novo, 60 cm, 
127V, DLX61IX. Retirada em São Bernardo do 
Campo. R$ 300. Mariana, (11) 98371-1824. 

Permutas
• Rodrigo dos Anjos, agência Casper Líbero, 
deseja permuta para SR Penha ou Ipiranga, 
agências localizadas na zona leste. Contato: 
(11) 2359-3778 / 99923-1201. 

Apartamento no Guarujá, 
Praia da Enseada 

Alugo, para temporada e fins de semana, 
reformado, próx. ao Aquário e praia, 3 
dorms. (2 suítes), 1 vaga. Acomoda até 8 
pessoas. Ronaldo/Christina, (11) 98552-
4091 (após 19h) / cronaldocapellari@
yahoo.com.br.

Apartamento na Riviera 
de São Lourenço

Alugo para temporada e fins de semana, no 
módulo 3, frente para o mar, 1 dorm., sala 
2 ambs., á. s., piscina, salão de jogos. Aco-
moda até 6 pessoas. Zita, (11) 97225-5715 
/ 5012-0974 / zitacatharina@gmail.com. 

Apartamento no Guarujá, 
Praia da Enseada 

Alugo, para temporada ou fins de semana, 
Praia da Enseada, 2 dorms. (1 suíte), sala 2 
ambs., á. s., mobiliado, 1 vaga. Acomoda 6 
pessoas. Zita, (11) 97225-5715 / 5012-0974 
/ zitacatharina@gmail.com.

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante

Imagens da semana

Festa do Chope foi sensacional!!

Para ver mais fotos, acesse www.apcefsp.org.br  
ou www.facebook.com/apcefsp

Diretores da Associação prestigiam Festa 
do Chope no clube no último dia 5

Kardec de Jesus Bezerra,  
diretor-presidente da APCEF, 

entrega premiação para 
ganhadora de Chope de Metro


