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O jornal do empregado da Caixa

OCCHI ANUNCIA VENDA DE ATIVOS

Empregados pedem suspensão de efeitos da RH 184, mas Caixa nega

Após a reunião do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social realizada na segunda-feira, 
dia 22, o presidente da Caixa Gil-
berto Occhi anunciou a assinatura 
de contrato com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) para que comece 
a tramitar a oferta inicial de ações 
(IPO, sigla em inglês) da Caixa 
Seguridade, que incluiria produ-
tos de previdência, capitalização, 
seguros. 

Esta será a primeira ação de 
vendas de ativos do banco, o que 
tem sido anunciado por Occhi nos 
últimos tempos. Segundo o presi-
dente da Caixa, a ideia é que a 
operação seja feita no primeiro 
semestre do ano que vem. 

Occhi justificou que o proces-
so tem demorado porque antes de 
seu início foram consultados ór-
gãos de controle, como o Tribunal 
de Contas da União (TCU).

Loteria instantânea - A área 
de loterias instantâneas também 
está na lista de vendas e o pri-
meiro passo concreto foi dado na 
semana passada.

O BNDES publicou na sexta-
-feira (25) edital para a contrata-
ção de prestação de serviços téc-
nicos especializados necessários 
à execução do processo de pri-

vatização da Loteria Instantânea 
Exclusiva (Lotex). 

De acordo com o jornal Valor 
Econômico, o sócio privado de-
verá ter 51% das ações e a Cai-
xa ficaria com 49%. Ou seja, o 
negócio irá usar a credibilidade 
do nome do banco, mas estará na 
posse da iniciativa privada.

Fechamento de agência - 
Com o anúncio feito esta sema-
na do fechamento de agências do 
Banco do Brasil, Occhi comentou 
que a Caixa não irá fechar uni-
dades em um primeiro momento.

No entanto, afirmou que o 
banco deve fazer um novo progra-
ma de aposentadoria incentivada 
que pode atingir cerca de 11 mil 
empregados. Somado ao fato de 
que a Caixa, como vem declaran-
do, não fará novas contratações, 
a possibilidade de fechamento de 
agências será cada vez mais certa. 

Avalia-se que o número de 
unidades a serem fechadas por 
falta de empregados deve ser 
muito maior do que as 100 anun-
ciadas por Occhi e que seriam 
deficitárias.

Questionamento - Em ofício 
enviado à Presidência da Caixa 
na quarta-feira (23), a Fenae ma-
nifestou sua preocupação com as 

notícias de que a direção da em-
presa  pretende aplicar ajustes que 
implicarão em corte de pessoal e 
fechamento de agências. 

No ofício, a Fenae lembra que 
a Caixa é uma empresa lucrativa, 
mas acima de tudo um instrumen-
to fundamental no desenvolvimen-

Os grupos de trabalho (GTs) 
que debatem os descomissiona-
mentos arbitrários e o fim do cai-
xa-minuto começaram os debates 

denúncias que forem apresentadas 
pelos sindicatos serão analisadas e 
terão resposta dos gestores.

Logo no início dos trabalhos, 
a CEE/Caixa entregou ofício so-
licitando a suspensão dos efeitos 
do RH 184, versão 033, nos itens 
que tratam da designação por mi-
nuto de caixa e de caixa ponto de 
venda e no que trata da dispensa 
motivada de funções pelo com-
prometimento da fidúcia. A Caixa 
negou a possibilidade.

to do país, sobretudo na execução 
das políticas públicas de governo, 
como acesso à moradia, obras de 
infraestrutura, programas sociais 
e de transferência de renda, entre 
outros. E a fomentação dessas ati-
vidades é essencial para a retoma-
da do crescimento do país.

Campanha em defesa dos bancos públicos  
é lançada durante seminário na capital

Resistência e luta foram as 
palavras de ordem no seminário 
de lançamento da campanha Se 
é Público, é Para Todos ocorrido 
dia 23, na capital. A campanha 
criada pelo Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Públicas 
vem se espalhando pelo país 
na organização da luta contra o 
desmonte de empresas como a 
Caixa.

“Temos de debater muito, 
ir às ruas, estamos juntos nessa 

campanha que está só começan-
do. Daqui para frente o sentido 
é de luta e estamos preparados 
para o que der e vier”, declarou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra, durante 
o lançamento.

Neste clima, foi aprovado um 
dia de luta na sexta (25) apelida-
do de “Black Friday” em defesa 
do Banco do Brasil. A mobiliza-
ção foi uma resposta ao anúncio 
de  reestruturação que fechará 

inúmeras agências, en-
tre outras ações de des-
monte.

Também foi lembra-
do que a Caixa corre o 
risco de ir pelo mesmo 
caminho do Banco do 
Brasil, principalmente 
após o anúncio do início 
da venda de ativos.

Caixa-minuto - A primei-
ra reunião do GT caixa-minuto 
ocorreu no dia seguinte (25), em 
Brasília.

Os empregados, mais uma vez, 
reforçaram a cobrança de suspen-
são da designação por minuto da 
função de caixa. A resposta da 
Caixa foi negar essa possibilidade 
e dizer que o “foco é o negócio” e 
é importante que os trabalhadores 
estejam livres para sair do guichê 
e “fazer negócio”.

O diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra, participou dos debates

nos dias 24 e 25 de novembro, 
respectivamente.

Descomissionamento - O GT 
sobre descomissionamento - do 
qual o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra, 
e o diretor da Associação Carlos 
Augusto Silva fazem parte - foi 
instalado no dia 24, em Brasília. 
A Caixa não apresentou o quan-
titativo de descomissionados e 
limitou-se a dizer que todas as 
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Expediente

• 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

Esportes

Não perca a oportunidade de passar dias incríveis no belíssimo espaço da APCEF/SP

Copa Milton César segue 
a todo vapor no clube

Aposentados

Chegou a vez de fazer 
reserva para fevereiro!

Dia 8 de dezembro, quinta-
-feira, a partir das 7 horas, os 
associados podem entrar em 
contato, pelo telefone, com a 
Colônia de sua preferência e re-
servar hospedagem para os dias 
que antecedem ao Carnaval, de 
1º a 23 de fevereiro.

Nesse período, as Colônias 
de Campos do Jordão e Avaré 
estarão com 20% de desconto 
na hospedagem.Ainda não decidiu onde feste-

jar o Natal ou o carnaval? Então 
não perca tempo: a Colônia de 
Avaré ainda tem algumas vagas 
para esses períodos. É só ligar e 
fazer sua reserva.

Além de saborear as deliciosas 
refeições, curtir a piscina, andar 
de bike e fazer caminhadas nas 
trilhas próximas à Colônia, os 
hóspedes podem divertir-se nas 
quadras poliesportivas, descansar 
no redário, etc. 

Natal - as reservas para o Na-
tal foram abertas em 18 de agosto 
e há lista de espera em todos os 
espaço, exceto Avaré.

Carnaval - as reservas para o 
carnaval foram abertas em 24 de 
novembro. As Colônias de Salto 
Grande, Suarão e Ubatuba estão 
com lista de espera. Apenas Ava-
ré e Campos do Jordão ainda têm 
poucas vagas. Consulte a disponi-
bilidade e faça sua reserva.

Colônia de Avaré ainda tem vagas 
para Natal e carnaval. Apresse-se!

Sábado tem aula gratuita
de atletismo no clube

Confira os descontos de 
dezembro

A Colônia de Avaré oferece 
20% de desconto para hospeda-
gens em dezembro, exceto paco-
te de Natal e Réveillon.

Em Campos do Jordão, o 
desconto é de 20% para hospe-
dagens até 18 de dezembro.

Ligue e faça sua reserva.

Realize seu sonho de viajar 
em um cruzeiro marítimo. Pelo 
terceiro ano consecutivo, a AP-
CEF/SP firmou parceria com a 
Casa do Agente para organizar 
viagens imperdíveis de navio. 

São duas sugestões de datas, 
com saída de Santos rumo a Sal-
vador: de 18 a 24 de fevereiro e 
de 4 a 10 de março. Pagamento 
em até 10 parcelas sem juros.

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

Festas de fim de ano

Fique atento ao 
expediente em 
dezembro na APCEF

Para o sábado (3), a APCEF/
SP está preparando uma aula es-
pecial de atletismo no clube da 
capital. Ministrada pelo professor 
Rafael, da Foco & Equilíbrio, a 
aula ocorrerá das 8h30 às 10h30.

Podem participar associados e 
dependentes. Vai ter alongamento, 
fortalecimento e adaptação motora 
e, por fim, atividades de corrida.

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

Confira como será o funciona-
mento dos espaços da APCEF/SP 
durante as festas de fim de ano:

- 5 de dezembro, segunda-feira: 
festa de confraternização dos fun-
cionários da sede e do clube (es-
paços fechados), Suarão, Ubatuba 
e Campos do Jordão (atendimento 
telefônico, sem hospedagem);

- 12 de dezembro, segunda-fei-
ra: festa de confraternização dos 
funcionários de Bauru (fechado), 
Avaré e Salto Grande (atendimen-
to telefônico, sem hospedagem);

Natal e Réveillon - na sede, 
em 23 de dezembro, sexta-feira: 
expediente até 16 horas; dia 30 de 
dezembro, sexta-feira, expediente 
até 12 horas.

O clube e a Subsede de Bauru 
fecham dias 24, 25 e 26 de de-
zembro e reabrem dia 27. Para a 
festa de Réveillon, fecham dia 31 
de dezembro, 1 e 2 de janeiro e 
reabrem dia 3.

APCEF/SP fecha 
parceria para cruzeiro 
em 2017

Festa em Avaré 
encerra atividades dos
aposentados de 2016

Viagem de navio em fevereiro de 2015

Para celebrar e encerrar a 
programação especial de eventos 
organizada para os aposentados 
neste ano, a APCEF/SP promove 
uma excursão para a Colônia de 
Avaré, entre 7 e 11 de dezembro.

Serão preparadas diversas ati-
vidades para quem participou dos 
eventos durante todo o ano e, 
também, para aqueles que querem 
participar, pela primeira vez, de 
uma viagem ao lado dos colegas 
da Caixa.

Para se inscrever, envie e-
-mail para convites@apcefsp.org.
br ou ligue (11) 3017-8339 até 2 
de dezembro. Consulte os valores 
em nosso site.

Atividade para os aposentados em Avaré, em 2014

Não esqueça a 
carteirinha da APCEF

Sempre que visitar o clube, 
lembre-se de levar sua carteiri-
nha. Caso não tenha o documento, 
entre em contato pelo (11) 3017-
8357 ou cadastro@apcefsp.org.br.

As partidas da Copa Milton 
César seguem no clube. A semi-
final acontece em 4 de dezembro 
e a final está prevista para dia 11, 
a partir das 9 horas.

Quatro equipes de atletas com 
mais de 40 anos participam dos 
jogos no clube.

*Informações até o fechamento desta edição, 28 de novembro.



Conselho da Funcef aprova novo 
plano de equacionamento

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fale conoscoFale conosco

Fenae

Mais uma vez, não houve qualquer discussão com os participantes do fundo de pensão

A diretora de Aposen-
tados da APCEF/SP, Elza 
Vergopolem, e a secretá-
ria de Qualidade de Vida, 
Rosa Maria Ferreira Oli-
veira participaram do 
38º Simpósio Nacional 
dos Aposentados e Pen-
sionistas da Caixa. Esta 
edição foi realizada entre 
21 e 25 de novembro em Foz do 
Iguaçu (PR). 

O objetivo foi aprofundar os 
estudos e debates relacionados a 
assuntos da categoria referentes 
à Caixa, Fenacef, Funcef, Caixa 
Seguros, Prevhab e INSS, assim 
como promover a confraterniza-
ção entre os participantes.

O Conselho Deliberativo da 
Funcef aprovou na quinta-feira 
(17), os planos para equaciona-
mento de déficits registrados em 
2015 no REG/Replan Saldado e 
Não Saldado. Na Diretoria Exe-
cutiva, a aprovação deu-se dia 
16. Não houve qualquer discussão 
com os participantes da Funcef.

A necessidade de adoção de 
plano de equacionamento para as 
duas modalidades do REG/Replan 
decorre da apuração, no encerra-
mento do último exercício, de 
Equilíbrio Técnico Ajustado Ne-
gativo superior ao limite estabele-
cido pela Resolução MPS/CGPC 
nº 26/2008.

Os limites para desequilíbrios 
atuariais são estabelecidos de 
acordo com o horizonte médio 
dos prazos de pagamento de bene-
fícios (duration). A fórmula ado-
tada é: 1% X (duration do plano 
– 4) X Provisão Matemática.

Aplicada a fórmula, as duas 
modalidades do REG/Replan 
apresentaram déficit a equacionar 
referente ao exercício de 2015. O 
REB e o Novo Plano não apre-
sentaram déficit acima do limite 
aceito pela norma legal.

Situado em 31 de dezembro 
de 2015, o déficit a equacionar 
na modalidade Saldada equivale 
a R$ 6.080.104.577,57 e, na mo-
dalidade Não Saldada, equivale a 
R$ 929.488.409,61.

A responsabilidade pelo equa-
cionamento é paritária entre as 
partes, sendo participantes ativos 
e assistidos de um lado e a patro-
cinadora de outro. 

Confira, a seguir, as principais 
informações dos planos:

REG/Replan Saldado
Montante a equacionar atua- 

lizado pela meta atuarial para 
31/08/2016: R$ 6.690.342.419,62 
referente a 2015.

Taxa de Contribuição Extraor-
dinária - A taxa é de 7,90% para 
participantes e assistidos e incide 
sobre os benefícios saldados atua-
lizados e será acrescida aos 2,78% 
que já são pagos.

Aos assistidos será aplicá-
vel sobre os benefícios revistos 
em decorrência da existência de 
Fundo de Acumulação de Bene-
fícios (FAB). Em relação à opção 
pelo Benefício Único Antecipa-
do (BUA), serão consideradas as 
opções posteriores à data de im-
plementação do Plano de Equa-
cionamento, com a aplicação de 
referida Taxa de Contribuição 
Extraordinária sobre a parcela do 
BUA e as parcelas subsequentes, 
já considerando o benefício revi-
sado em função da antecipação.

Prazo de amortização - 211 
meses (17 anos), equivalente a 
uma vez e meia a duração do 
passivo do plano.

Conjuntura

APCEF/SP participa de seminário da Fenacef

REG/Replan Não Saldado
Montante a equacionar atuali-

zado pela meta atuarial para: R$ 
1.023.035.946,72

Taxas extraordinárias - No 
REG/Replan Não Saldado são di-
ferenciadas, tendo sido definidas 
em função de faixas de salários 
de participação e benefícios efeti-
vos, respectivamente, nos mesmos 
moldes e critérios das faixas de 
contribuição atualmente vertidas. 
Incidirão sobre salários de partici-
pação, no caso dos participantes, e 
sobre os benefícios efetivos pagos 
pela Funcef, para os assistidos.

Esclarece-se que o valor cor-
respondente ao Participante Auto-
patrocinado e optante pelo BPD 
deverá ser aplicado tanto com 
relação à cota individual quanto 
com relação à patronal, ou seja, 
em duplicidade, tendo em vista 
que não haverá, para esses casos, 
a contrapartida da patrocinadora.

Prazo de amortização - 237 
meses, equivalente a uma vez e 
meia a duração do passivo do 
plano.

Implementação - até 60 dias 
após tramitação e aprovação pelos 
órgãos competentes. A apreciação 
final será na Secretaria de Coorde-
nação e Governança das Empresas 
Estatais (SEST) do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, tendo como data-limite o 
dia 31 de dezembro de 2016.

Movimentar nossa 
cultura não custa nada.
Faça parte do MCPC 

Está terminando o prazo para 
aderir ao Movimento Cultural do 
Pessoal da Caixa (MCPC) e con-
tribuir para inúmeros projetos cul-
turais Brasil afora. Basta acessar 
o site mcpc.mundocaixa.com.br 
e clicar no botão: ‘Faça sua Ade-
são’. Destine até 6% do Imposto 
de Renda devido para projetos 
culturais.

Há 10 anos, o MCPC vem 
transformando os empregados da 
Caixa em incentivadores da cul-
tura, garantindo que milhares de 
brasileiros de regiões carentes 
entrem em contato com música, 
teatro, cinema, por exemplo, por 
meio do movimento Eu Faço Cul-
tura. Faça parte, não custa nada!

Rede do conhecimento 
oferece cursos gratuitos

Já conhece a Rede do Conhe-
cimento? É o projeto da Fenae 
e das APCEFs que disponibiliza 
cursos gratuitos, à distância e pre-
senciais, de educação e formação 
profissional e pessoal para empre-
gados da Caixa. 

Quarenta cursos estão dispo-
níveis no www.fenae.org.br/rede-
doconhecimento neste primeiro 
momento. Há opções nas mais 
diversas áreas, como Marketing & 
Comunicação e fotografia. Alguns 
módulos estão acessíveis para to-
dos, mas grande parte é exclusiva 
para os associados às APCEFs.“A Funcef passa por um mo-

mento delicado de sua história, é 
fundamental que estejamos uni-
dos para defender o patrimônio 
dos empregados da Caixa e dos 
aposentados”, comentou Elza Ver-
gopolem.

Acesse nosso site, aba Infor-
mações > Funcef e acompanhe 
todos os debates sobre o assunto.

Mesmo constando na Conven-
ção Coletiva de Trabalho da cate-
goria a proibição de cobrança de 
resultados por mensagens no te-
lefone particular dos empregados, 
isso continua acontecendo.

A prática é vedada pela cláu-
sula 37 da Convenção. No entan-
to, muitos empregados dizem es-
tar recebendo das SRs cobranças 
via celular pessoal, inclusive fora 
do horário de trabalho.

Denuncie - A mais impor-
tante ferramenta no combate aos 
abusos na cobrança de metas é a 
denúncia. Contate a APCEF/SP 
pelo telefone (11) 3017-8315 ou 
sindical@apcefsp.org.br

Acordo Coletivo

Não pode cobrar 
metas por mensagem



Imagens da semana

Rumo aos 110 anos!

No #tbt desta semana, a gente relembra a inauguração da Colônia de Campos do 
Jordão, em maio de 1997. Na foto, o ex-diretor presidente da APCEF/SP  

Valmir Gôngora e o importante companheiro de luta Moyses Leiner.  
Acompanhe nossa história no Instagram (www.instagram.com/apcefsp)

Festa Tropical na Colônia de 
Ubatuba, em 29 de novembro

Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, R. Zeferino 
Santana (Sta. 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.  
• 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. 
• Alugo, Santa Cecília, Rua Aureliano Coutinho, 
53, reformado, 2 dorms. (armários emb.), sala 
2 ambs., á. s., 1 vaga. Moacir, (11) 3672-0999. 
• Vd., na capital, zona leste, Cj. José Bonifácio, 
48 m2, 2 dorms. R$ 160 mil. Rute, (11) 2747-
5209 / 97127-4553. 
• Vd., na Mooca, Rua Sapucaia, 954, 7º an-
dar, 2 dorms., 1 vaga. R$ 380 mil. Rosely, (11) 
2093-4245 / 99689-5162. 
• Vd., no Guarujá, Praia da Enseada, próximo 
ao Hotel Casa Grande, 3 dorms., 2 wc, sala 
ampla, 1 vaga. R$ 280 mil. Estuda proposta de 
permuta. José, (11) 3721-0565 / 99358-4180. 
• Vd., no Morumbi, capital, próx. à Av. Giovan-
ni Gronchi, ao São Paulo Futebol Clube, 57 m2, 
3 dorms., 1 wc, 1 vaga. R$ 205 mil. Celso, (11) 
97196-6677 / 3819-8300. 
• Vd., na Santa Cruz, próx. à estação e Sho-
pping Santa Cruz, hospitais e escolas, 75 m2, 
3 dorms., 2 wc, 3 dorms., 1 vaga. Talita, (11) 
(11) 98232-6704. 

Casas
• 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.
• Vd., em Bragança Paulista, 4 km do Bragan-

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

ça Garden, 305 m2, 200 m a. ú., 2 dorms (1 
suíte), estilo americano, lavabo, sala 2 am-
bs., área gourmet integrada à piscina, rede 
hidráulica p/ aquec. solar ou gás, piso em 
porcelanato. Marcia, (11) 99964-6353. 

Terrenos
• Em Ibiúna, Residencial Parque Alvorada, 
1.250 m2. R$ 60 mil. Maria, (11) 99530-1179. 
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, c/ clube, 
restaurante, pisc., quadras, segurança, por-
tarias. Doc. Ok. R$ 21 mil. Estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903 / (19) 3835-7525. 

Veículos
• Chevrolet Tracker LTZ, 2014/2014, 57 mil 
km, vinho metálico, top de linha, pneus novos, 
placa final 6. R$ 62.500. Estuda contra-oferta. 
Cláudio, (11) 99946-7855. 
• Vd., Grand C4 Picasso, Citroén 2013, 16 
mil km, preto, 7 lugares, completo, revisões. 
Talita, (11) 98232-6704. 

Diversos
• Nintendo Dsi Xl, c/ 3 jogos originais, cartão 
R4. Tania, (11) 99783-9818 (WhatsApp).
• Cj. de malas, 1 grande, lilás, c/ segredo de 
bússola; 1 média, verde; 1 pequena, preta. 
R$ 250. Doralice, (11) 2041-0879 / 99607-
9370 (Vivo). 
• Vd., box no Mercado Municipal do Ipiranga, 
Rua Silva Bueno, 15 m2, ramo de embalagens. 
Nancy/ Ulisses, (11) 2060-0636 / 99608-6660. 
• Vd., miniveículo elétrico, à bateria, amarelo, 
seminovo, ideal para crianças de 3 a 6 anos. 
Acompanha carregador e alça para crianças 
que ainda não sabem dirigir. R$ 600. Anísio, 
(11) 99929-4546 / 2455-6598. 

Permutas
• Simone Pereira Dutra, TB (caixa minuto), ag. 
Itapecerica da Serra, SR Santo Amaro, deseja 
permuta ou triangulação para SR Vale do Para-
íba, São José dos Campos, ou municípios limí-
trofes. Contato: (11) 2608-0250 / 98911-4088. 
• Moacir Cesar Martins, ag. Chácara Santo 
Antônio, deseja permuta com empregado 
sem função da SR Pinheiros, região da Lapa, 
Leopoldina, Bonfiglioli ou da SR Osasco, em 
agências no centro ou próximas. Contato: (11) 
3719-0123 / 99842-8853. 
• Maria Izabel M. R. Oliveira, TBN na agência 
Itanhaém, SR Baixada Santista, deseja permu-
ta ou triangulação para a CEDES/SP. Contato: 
(13) 99134-2329.

Apartamento - Guarujá 
Alugo para temporada, próx. às Praias de 
Pitangueiras e Enseada, 3 dorms., acomo-
dação para oito pessoas, duas vagas. Maria 
Emilia, (11) 2619-8460 / (13) 99708-8620 (à 
noite). Fotos: emiliapinder@yahoo.com.br

Casa em Maresias 
Alugo para temporada, 600 m da praia, 
2 suítes, 1 lavabo, coz. americana, sala e 
quintal amplas, churrasq., piscina, grama-
do, 4 vagas. Acomoda até 10 pessoas. Diá-
ria fora de temporada, R$ 500; temporada 
e feriados prolongados, R$ 700. João, (11) 
94766-0229 / faty_n@hotmail.com.

Dia de atividades 
para toda a família 
no clube, em 26 
de novembro


