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O jornal do empregado da Caixa

APCEF entra com ação para suspensão da pausa de 15 minutos para 
mulheres e pagamento do período como extra. Prazo termina dia 16 

A APCEF/SP irá entrar, ainda 
este mês, com ação coletiva que 
pede a suspensão da pausa de 15 
minutos para mulheres. O prazo 
para participar da ação foi prorro-
gado devido ao objeto da ação ter 
sido ampliado: será pedido ain-
da que a Caixa seja condenada a 
pagar como extra os 15 minutos 
de pausa não realizados. 

A ação coletiva beneficiará 
associadas da ativa e aposentadas 
(desde que tenham rescindido o 

contrato de trabalho há menos de 
dois anos). Quem quiser participar 
deve se associar até dia 16.

Os 15 minutos - A Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) 
prevê no artigo 384 a obrigatorie-
dade, para as mulheres, de pausa 
para descanso de 15 minutos antes 
da realização de horas extras.

A constitucionalidade desse 
artigo é objeto de ação que tra-
mita no Supremo Tribunal Federal 

(STF), uma vez que a Constitui-
ção Federal preceitua que homens 
e mulheres são iguais. Até que 
haja o julgamento final, a norma 
é válida. O que se verifica na prá-
tica é que, diferente de proteger as 
empregadas, a exigência do des-
canso de 15 minutos acaba por 
penalizá-las ampliando a jornada 
sem o devido pagamento.

Ação Coletiva - A Reclama-
ção Trabalhista Coletiva da AP-

CEF irá requerer a suspensão da 
exigência, pela Caixa, do cumpri-
mento do artigo 384 da CLT até 
o julgamento final da Ação de In-
constitucionalidade pelo STF.

A ação também contemplará 
pedido alternativo de inclusão na 
jornada de trabalho do descanso 
de 15 minutos, caso o artigo seja 
declarado constitucional pelo STF.

Informações, ligue (11) 3017-
8311, 3017-8316 ou envie e-mail 
para juridico@apcefsp.org.br

Na quarta-feira, dia 23, direto-
res da APCEF/SP e do Sindicato 
dos Bancários de Jundiaí e região 
estiveram na Superintendência 
Regional Jundiaí para cobrarem 
esclarecimentos quanto ao proje-
to-piloto Rede de Operações.

O projeto-piloto foi implanta-
do inicialmente em agência com 
aproximadamente 47 empregados 
no Distrito Federal. Agora é exe-
cutado em cinco agências em Jun-
diaí, com previsão de expansão 
para outras seis na cidade.

O primeiro questionamen-
to dos diretores das entidades à 
SR foi quanto ao formato ado-
tado pela Caixa para notificar 
seus empregados. “Os tesoureiros 
foram convocados às pressas na 
sexta-feira (18) para reunião na 
SR com pauta desconhecida”, ex-
plicou o diretor do Sindicato dos 
Bancários de Jundiaí e conselhei-
ro da APCEF/SP, Sérgio Kaneko.

Os esclarecimentos sobre o 
projeto demonstram a desatenção 
da Caixa, que impõe de forma 
unilateral mudanças que implicam 
prejuízos profissionais e pessoais 
aos trabalhadores, com a evidente 

Projeto-piloto em Jundiaí 
desestrutura trabalhadores e Caixa

intenção de reduzir custos, extin-
guir funções, reduzir postos de 
trabalho e focar nos negócios.

As agências Vianelo, Vila 
Arens, Parque da Uva, Serra do 
Japi e Paineiras, todas em Jun-
diaí, são as primeiras unidades a 
executarem o projeto. Sua implan-
tação é acompanhada pelos coor-
denadores do piloto por meio de 
reuniões com os tesoureiros en-
volvidos. "Não acredito que tes-
tar o novo modelo de gestão em 
cinco agências é  parâmetro para 
expansão pelo país", comentou o 
conselheiro da APCEF/SP.

Os representantes dos empre-
gados explicam que esse projeto 
é muito semelhante ao que foi 
implantado no Banco do Bra-
sil, em 2011, e segue a lógica 
dos bancos privados. Tesoureiros 
passam a absorver as atribuições 
operacionais de gerentes gerais e 
supervisores de atendimento, ape-
nas com a troca na nomenclatura 
da função para "gestor da opera-
ção". Irão adquirir a responsabili-
dade da administração da bateria 
de caixas e, possivelmente, não 
terão acréscimo na remuneração.

O projeto-piloto também cau-
sa impactos aos caixas e gerentes 
gerais. Para os gerentes gerais, há 
desoneração da parte operacional 
da agência e foco na parte comer-
cial. Para os caixas, a situação é 
mais problemática. Futuramente 
serão desvinculados da lotação 
da agência e vinculados à nova 
plataforma operacional, realiza-
rão suas atividades como caixas 
itinerantes, o que significa que, a 
cada período, poderão exercer sua 
função em unidades diferentes.

GT Descomissionamento - O 
assunto foi tratado durante as reu-
niões dos grupos de trabalho que 
debatem as alterações na RH 184. 

A intransigência da Caixa em 
suas decisões, especialmente no 
que diz respeito à rotina dos em-
pregados, dá sinais de que este 
projeto-piloto não tem volta e que 
o objetivo é focar no mercado, 
conforme declaração da direção 
do banco em reunião do GT no 
dia 25. Deixou-se claro que o foco 
da Caixa agora é o negócio e que 
é importante que os trabalhadores 
estejam livres para esse fim.

Fique atento aos nossos meios 
de comunicação e acompanhe to-
dos os debates sobre o assunto.

Participe de plenária 
dia 15 para debater 
andamento dos GTs

Todos os empregados da 
Caixa estão convidados para 
participar de plenária no dia 
15, quinta-feira, às 19 horas, no 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, próximo à estação São 
Bento do metrô.

Na pauta, avaliação das reu-
niões dos GTs do descomissio-
namento e caixa-minuto e pro-
postas de mobilização.

Informações, (11) 3017-8315.  
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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

Aposentados

Tem piscina, treinos esportivos, churrasqueiras, refeições no restaurante... aproveite!

Colônias

Assista às finais de 
futebol neste fim de 
semana

Aproveite o calor e passe um dia 
agradável e divertido no clube

APCEF e Casa do 
Agente levam você para 
Salvador, de navio!

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a APCEF/SP e a Casa do Agente 
oferecem 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.

Aproveite os 
descontos e descanse 
em nossos espaços

Programe-se e faça 
reserva para fevereiro

Moradia e Cidadania

Participe da festa de 
Natal no clube

A partir de 8 de dezembro, 
quinta-feira, às 7 horas, os asso-
ciados podem entrar em contato, 
pelo telefone, com as Colônias da 
APCEF/SP para reservar hospeda-
gem para fevereiro (exceto perío-
do de carnaval, que foi aberto em 
24 de novembro). 

Em fevereiro, as Colônias de 
Campos do Jordão e Avaré estarão 
com 20% de desconto na hospe-
dagem. Informe-se e aproveite!

Muitas crianças já estão em 
férias neste mês. Que tal apro-
veitar e descansar em um espaço 
acolhedor, com deliciosas refei-
ções e ainda ganhar descontos?

As hospedagens nas Colônias 
de Avaré e Campos do Jordão em 
dezembro estão com 20% de des-
conto (exceto períodos de festas 
de fim de ano).

É só ligar e fazer sua reserva.

Piscina aquecida da Colônia de Campos do Jordão

Todos os anos, desde 2003, a 
ONG Moradia e Cidadania arre-
cada kits de Natal para os parti-
cipantes de seus projetos em São 
Paulo. Além da arrecadação dos 
kits (que já se encerrou), é possí-
vel participar da entrega dos pre-
sentes, ajudar e transmitir ainda 
mais carinho para a criançada.

Ao todo, somando os projetos 
Novo Norte, São Mateus e Ce-
com, são atendidas 900 crianças 
de 3 a 14 anos de idade. 

No clube da capital, onde a  
APCEF/SP mantém um projeto 
em parceria com a ONG, a en-
trega será dia 18, às 10 horas.

Quer participar? Entre em 
contato pelo coordenadorsp@
gmail.com ou (11) 2647-7890.

Já pediu seu desconto 
para hospedagem nas 
Colônias?

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

Se você é associado há pelo 
menos 1 ano, sem interrupções, 
tem direito ao bônus promocional, 
para dedução do valor das diárias 
nas Colônias.

Informações, ligue (11) 3017-
8300 ou envie e-mail para superv.
relacionamento@apcefsp.org.br.

Bônus promocional

Assista às finais da Liga de 
Futebol Society e da Copa Mil-
ton César que acontecem nos 
dias 10 e 11, sábado e domingo, 
respectivamente.

Os jogos da Liga de Futebol 
Society começaram em 30 de 
outubro com oito equipes par-
ticipantes. Quatro permanecem 
na disputa: APCEF, Juventus, 
Laranja Mecânica e São Luiz. A 
final dia 10 começa às 10 horas.

Na Copa Milton César, as 
quatro equipes que disputam a 
final são: Paulista, Brás, Apcef 
e Sé. As partidas finais no dia 
11 começam às 9 horas.

Em meio à loucura e correria 
de São Paulo, há um espaço tran-
quilo, com uma área verde imen-
sa, pronto para receber os empre-
gados da Caixa em suas horas de 
lazer e descontração ao lado da 
família e dos amigos.

O clube da APCEF/SP funcio-
na de terça a sexta-feira, das 10 às 
22 horas; aos sábados, das 8 às 21 
horas, e aos domingos e feriados, 
das 8 às 20 horas.

A piscina funciona, no horário 
de verão, de terça a sexta-feira, 
das 12 às 19 horas e das 9 às 19 
horas aos sábados, domingos e 

feriados. É preciso fazer exame 
médico antes de curtir a piscina 
(disponível aos sábados, domin-
gos e feriados, das 9 às 16 horas).

Para reunir a família, há chur-
rasqueiras, lanchonete e comida 
por quilo no restaurante nos fins 
de semana e feriados.

Associados também podem 
participar dos treinos esportivos 
de vôlei, natação, futsal, basquete 
e futebol de campo do veteranos.

Aproveite! O clube fica na 
Av. Yervant Kissajikian, 1.256, 
em Interlagos. Informações, (11) 
5613-5600.



Contencioso judicial é questão 
urgente no caso da Funcef

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br
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Fenae

Representantes dos trabalhadores exigem solução para contencioso e início do GT

Festas de fim de ano

Fique atento ao 
expediente em 
dezembro na APCEF

Conselho da Fenae

Diretores das APCEFs 
reúnem-se em São Paulo

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

Confraternização dos fun-
cionários - 12 de dezembro, se-
gunda-feira: festa de confraterni-
zação dos funcionários de Bauru 
(fechado), Avaré e Salto Grande 
(atendimento telefônico, sem hos-
pedagem);

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.

Conselho de Administração

Caixa afirma que 
reembolsos serão
normalizados este mês

Saúde Caixa

Diretoria da APCEF/SP 
declara apoio à Chapa 1

A Diretoria Executiva da 
APCEF/SP apoia a Chapa 1 na 
eleição de representante dos em-
pregados para o Conselho Admi-
nistrativo da Caixa, que tem como 
candidatos Rita Serrano (titular), 
coordenadora do Comitê Nacional 
em Defesa das Empresas Públicas, 
e Orency Francisco (suplente).

As principais propostas da 
Chapa 1 são o comprometimen-
to com os empregados e a Caixa 
pública, garantia de transparência 
e fiscalização, com vista à susten-
tabilidade, e uma governança que 
respeite a diversidade e a comuni-
cação com os trabalhadores.

A eleição ocorre entre 12 e 
16 de dezembro (primeiro turno), 
pelo sistema eletrônico da Caixa. 

Para saber mais sobre a elei-
ção, acesse: www.facebook.com/
cachapa1.

Os empregados da Caixa zelam 
pela Funcef e pela manutenção 
da gestão democrática do fundo 
de pensão, que desde a mudança 
na legislação, em maio de 2001 
(Lei Complementar 108/2001), 
após muitas reivindicações dos 
empregados, foi possível partici-
par elegendo representantes para 
compor os Conselhos Delibera-
tivo e Fiscal e membros para a 
Diretoria Executiva.

Com essa preocupação, na 
sexta-feira (25), diretores da Fe-
nae estiveram com o presidente 
da Funcef, Carlos Antônio Vieira 
Fernandes, e entregaram ofício 
destacando os principais proble-
mas na Fundação, além de se 
disponibilizarem a participar dos 
processos que buscam soluções 
técnicas para os planos adminis-
trados pela Fundação.

Um dos fatores apontados no 
ofício é a questão do contencioso, 
que é isoladamente o maior fator 

de déficit nos planos da Funcef. 
Na prática, a Caixa divide seu 
passivo trabalhista com os parti-
cipantes, que serão chamados a 
equacionar eventuais déficits daí 
decorrentes. Cada sentença exe-
cutada com correção de benefício 
sem a contrapartida de aporte de 
reserva significa imediata saída 
de recursos dos planos, isto é, da 
conta de todos os participantes.

Para os empregados, é neces-
sário que o Conselho Deliberativo 
adote posição quanto à proposta 
de se ajuizar ação de regresso 
contra a Caixa, cobrando o banco 
por aporte do valor do contencio-
so, pois avalia-se que a Caixa deu 
causa a esse passivo judicial.

Outro assunto abordado no 
documento é o funcionamento do 
grupo de trabalho encarregado de 
debater temas relativos à Funcef. 
A Caixa concordou com o GT 
em negociação em 14 de abril. 
Sua constituição ocorreu com a 

indicação de representantes dos 
trabalhadores, da Caixa e da pró-
pria Funcef em 13 de maio, com 
primeira reunião definida para dia 
31. No entanto, no dia 18 daque-
le mês, a Diretoria Executiva da 
Funcef suspendeu a portaria que 
criou o colegiado.

A incorporação do REB ao 
Novo Plano é outro assunto de 
grande importância. Aprovada 
desde 2009 pela Diretoria Execu-
tiva e Conselho Deliberativo da 
Fundação, diversos entraves em-
perram a efetivação. 

O ofício destaca outros as-
suntos como o fim do voto de 
desempate, o novo sistema de 
empréstimos aos participantes, a 
reformulação do Comitê de In-
vestimentos, a política de investi-
mentos, consulta direta aos parti-
cipantes e manutenção do Fundo 
de Acumulação de Benefícios 
(FAB) e do Fundo de Revisão de 
Benefícios (FRB). 

Planejamento orçamentário e 
estratégico, jogos regionais, Fun-
cef, análise de conjuntura e ne-
gociações permanentes da CEE/
Caixa, além do movimento soli-
dário, MCPC, Talentos Fenae fo-
ram alguns pontos da reunião da 
diretoria da Fenae e do Conselho 
Deliberativo Nacional (CDN) da 
Federação, que aconteceu em São 
Paulo, em 1 e 2 de dezembro. O 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra, partici-
pou do encontro.

Entre as decisões está o apoio 
à Chapa 1 na eleição dos represen-
tantes dos empregados no Conse-
lho de Administração da Caixa, 
cujos candidatos são Rita Serrano 
e Orency Francisco, como reco-
nhecimento ao trabalho que têm 
realizado em defesa do banco e 
da valorização dos trabalhadores.

Depois de cobrança da Con-
traf-CUT, em reunião do GT Saú-
de Caixa no dia 1º, a direção da 
Caixa comprometeu-se a regulari-
zar os reembolsos ainda este mês.

A Associação tem denunciado 
o atraso desde julho, que chega 
a superar 100 dias. Enviou três 
ofícios cobrando a normalização 
e, em comunicado por e-mail, a 
Caixa, naquela época, informou 
que o problema seria solucionado. 

“É inadmissível a postura da 
direção da Caixa. Além de não 
cumprir com os prazos estabele-
cidos em normativo, a empresa 
enrola ao dizer que a situação 
está sendo solucionada”, diz a 
diretora da APCEF/SP Ivanilde 
de Miranda. 

Além dos reembolsos, os tra-
balhadores também pediram ex-
plicações sobre cobranças indevi-
das em conta corrente, retomada 
do debate do superávit do plano, 
revisão do RH 043, implantação 
de prontuário eletrônico.

Nova reunião do GT Saúde 
acontece em março.

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 Adesão’. Desti-
ne até 6% do Imposto de Renda 
devido para projetos culturais.

Faça parte, não custa nada!



Imagens da semana

Rumo aos 110 anos!

O #tbt desta semana tem importância histórica para a a categoria: após o então 
Ministro da Fazenda, Dilson Funaro, se manifestar contrário às reivindicações da 

categoria alegando falta de recursos da União, em 1985, cerca de 800 empregados 
concentraram-se em frente ao Edifício Torre Sul, na Avenida Paulista, para ouvir 
os integrantes da Comissão. Depois de um rápido ato público, foi organizada 

uma passeata pela Avenida Paulista. Os participantes portavam faixas e gritavam 
slogans pedindo a redução da jornada de trabalho e o direito à sindicalização. 
Um momento emocionante foi registrado quando a passeata passou em frente 
do prédio do Banco Central e os empregados daquela instituição saudaram os 

colegas da Caixa com palmas e uma chuva de papel picado.

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. 
• Aluga, na capital, Santa Cecília, Rua Au-
reliano Coutinho, 53, reformado, 2 dorms. 
(armários emb.), sala 2 ambs., á. s., 1 vaga. 
Moacir, (11) 3672-0999. 
• Vd., na Mooca, capital, Rua Sapucaia, 954, 
7º andar, 2 dorms., 1 vaga. R$ 380 mil. Rosely, 
(11) 2093-4245 / 99689-5162. 
• Vd., na capital, Vila Mariana, 500 m da 
Faculdade Belas Artes e do Parque do Ibira-
puera, 2 dorms. (1 suíte), reformado, lazer. 
Condomínio R$ 500. Miriam, (11) 5083-3438 
/ 96300-2746.
• Vd., Perdizes, capital, próx. à PUC, R. Bartira, 
654, 79 m2, 3 dorms., prédio c/ 12 andares, 
sem garagem. Aceita financ. Wilson, (11) 
4485-1435 / 97103-2026 / wilson.esteves@
terra.com.br. 
• Alugo, na capital, próx. a estação Saúde do 
metrô, 2 dorms., armários emb., 1 vaga. Cond. 
R$ 583. Telma, (11) 5549-7472 / 99519-0691. 
• Vd., Alto do Ipiranga, capital, próx. ao 
metrô, Rua Vergueiro, 67 m2, 2 dorms., sala 
2 ambs., 2 wc, varanda, piscina climatizada, 
sauna, acad., playground, salão de jogos, de 
festas, churrasq., 1 vaga. R$ 485 mil. Michele, 
(11) 99606-4882 / michellecarv@gmail.com. 
• Alugo, na capital, Av. São João, próx. à Praça 
da República, metrô, 2 dorms., á. s., prédio 
tombado, sem garagem. R$ 1.600 (cond. R$ 
397). Lourdes, (11) 98613-0084. 
• Vd., Praia da Enseada, no Guarujá, próx. 
à Unaerp, mercados, 74 m2, novo, 2 dorms. 
(1 suíte), sala 2 ambs., coz. americana, á. s., 
varanda, tv a cabo, piscinas, salão de festas e 
jogos, churrasq., sauna, garagem. R$ 280 mil. 
Aceita financ. e FGTS. Estuda permuta por imó-
vel em Santos ou SP. Walter, (13) 3321-9146 / 

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

98202-3805 (após as 12h) / walterjr1962@
hotmail.com. 
• Vd., em São Vicente, Gonzaguinha, 60 m2, 
frente para o mar, 1 vaga coberta. R$ 260 
mil. Paulo, (11) 98528-1456. 
• Alugo, Cond. Máximo Mogi. R$ 1.600 (in-
cluso IPTU e cond.). Denise, (11) 99773-6136 
/ 96964-5449. 

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.

Terrenos
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, c/ clube 
náutico, restautante, piscinas, quadras polies-
portivas, segurança completa, portarias. Doc. 
Ok. R$ 21mil. Estuda proposta. Margarida, 
(11) 99464-9903 / (19) 3835-7525. 

Veículos
• Pajero, 2.0, 2013/2014, 8.600 km, completa, 
único dona, IPVA pago, sem dívida. R$ 62.500. 
Miriam, (11) 5083-3438 / 96300-2746. 

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). 

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.
• Julio Chan Yu, procura empregado para vaga 
em assistência de agência, SR Santo Amaro, 
TB para promoção ou assistente com interes-
se na transferência, com conhecimento em 
Excel, VBA, ASP e banco de dados. Contato: 
(11) 95721-1106 / 2139-5713. 

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.

Apartamento na 
Riviera de São Lourenço

Alugo para temporada e fins de semana, 
módulo 3, frente para o mar, pé na areia, 
1 dorm., sala 2 ambs., coz., à.s., piscina, 
salão de jogos. Acomoda até 6 pessoas. 
Zita, (11) 97225-5715 / 5012-0974 / Fotos: 
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., coz., á. s., mobiliado, 1 vaga. Acomo-
da 6 pessoas. Zita, (11) 97225-5715 / 5012-
0974 / Fotos: zitacatharina@gmail.com.

Festa do Brega em Avaré em 26 de novembro

Festa do Havaí na Colônia de Suarão, em 26 de novembro

Festa Italiana na Colônia de Campos do Jordão também no dia 26 de novembro

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


