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O jornal do empregado da Caixa

O que você vai fazer no dia 30 
de junho? A sua decisão quanto a 
esta reflexão pode representar mu-
danças profundas em nosso país. 

O que está em jogo não é um 
fato isolado ou a soma de medidas 
que afetam um único segmento da 
sociedade. Estão em jogo a cida-
dania e o mundo do trabalho do 
povo brasileiro. 

As reformas propostas por Te-
mer interferem diretamente na sua 
vida, na de seus pais e de seus fi-
lhos, em várias gerações. Por isso, 
devem ser barradas. 

Além das mudanças nas leis 
trabalhistas e na Previdência, o 
esfacelamento das empresas pú-
blicas, a desvalorização da Cai-
xa, com fechamento de unidades, 
redução no quadro de empregados 
e perdas de funções, ameaças de 
mudanças no Saúde Caixa e re-

estruturações são consequências 
desta política rasteira.

A política praticada pelo go-
verno ilegítimo de Temer não 
enxerga o trabalhador como cida-
dão plural, político e atuante na 
sociedade em que vive, apenas o 
enxerga como mero instrumento 
de produção.

Diante desta agressiva inves-
tida do governo na retirada dos 
direitos e da cidadania da classe 
trabalhadora, é preciso reagir, re-
sistir e lutar em defesa das em-
presas públicas, da Previdência, 
das leis trabalhistas, do emprego, 
das garantias de condições de tra-
balho.

Portanto, pense bem: o que 
você vai fazer em 30 de junho?

Manifestações na Caixa - 
muitos empregados da Caixa par-

ticiparam dos atos e movimentos 
em 28 de abril, última greve geral 
proposta pelas centrais sindicais 
em defesa dos trabalhadores. 

No entanto, a direção da Cai-
xa, em uma atitude truculenta e de 
desrespeito, não cumpriu liminar 
que barrava o desconto do dia e 
deve se retratar com os emprega-
dos com a devolução dos valores, 
além da retirada da falta injusti-
ficada.

O próprio presidente do ban-
co, Gilberto Occhi, afirmou que 
não autorizou o desconto.

"Estamos brigando, na jus-
tiça inclusive, para que a Caixa 
devolva os valores descontados 
indevidamente referentes ao dia 
28 de abril", reforçou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra. "A participação 
dos empregados da Caixa nas ma-

Empregados debatem problemas
da Caixa em encontro nacional

O 33º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa Econômica 
Federal (Conecef) acontece no pe-
ríodo de 30 de junho a 2 de julho, 
em São Paulo. 

Delegados de todo o país, 
eleitos em congressos estaduais, 
debatem propostas para os temas: 
Saúde Caixa, saúde do trabalhador 
e condições de trabalho (grupo 
1); Funcef, aposentados e Previ-
dência (grupo 2); reestruturação, 
reforma trabalhista e terceirização 
(grupo 3); defesa da Caixa e dos 
bancos públicos (grupo 4).

O mote do Congresso este ano 
é: "Resistência e luta! Em defesa 
da Caixa e por nenhum direito a 
menos".

"Apesar de o nosso Acordo 
Coletivo valer até 31 de agosto de 
2018, há muitas reivindicações a 
fazer à direção da Caixa, em defe-
sa dos nossos direitos", explica o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra. "Serão 
dois dias para debater as dificul-
dades enfrentadas todos os dias 
nas unidades da Caixa e buscar 
propostas de soluções", finaliza.

nifestações do dia 30 é essencial 
para garantir nossos direitos".

Andamento das reformas 
- Em nota, os organizadores da 
luta lembraram que: "A ação das 
Centrais Sindicais tem resultado 
em uma grande mobilização em 
todos os cantos do país, como 
vimos nos dias 8 e 15 de março, 
na Greve Geral de 28 de abril e 
no Ocupa Brasília em 24 de maio. 
Como resultado do amplo debate 
com a sociedade e das mobiliza-
ções, conseguimos frear a trami-
tação da Reforma da Previdência 
e tivemos uma primeira vitória na 
Reforma trabalhista, com a repro-
vação na CAS (Comissão de As-
suntos Econômicos do Senado).

Mas ainda não enterramos es-
sas duas reformas e, por esse mo-
tivo, continuamos em luta".
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Fale conosco

• 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) 3832-2452

(11) 3017-8300
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Confira a programação de eventos 
em julho e agosto
Tem encontro para debater problemas do Saúde Caixa em julho. Em agosto, pauta é Funcef

Fique atento à programação 
de eventos da APCEF para julho 
e agosto, com atividades para o 
pessoal da ativa e aposentados.

Em julho, o primeiro even-
to será uma visita à Pinacoteca, 
dentro do APCEF nos Passos da 
Cultura. As vagas para a primei-
ra data disponível - 14 de julho 
- esgotaram rapidamente. Agora, 
estão abertas inscrições para nova 
visita: 13 de julho, quinta-feira. 

No dia 19 tem Encontro em 
Defesa do Saúde Caixa em dois 
horários: 14 horas e 18h30.

Em agosto tem workshop de 
mídias sociais para os aposenta-
dos, às 13h30, e Encontro em De-
fesa da Funcef também em dois 
horários: 14 horas e 18h30.

Inscrições, (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br. A entra-
da dos eventos é 1 quilo de ali-
mento não perecível.

APCEF Cidadã

APCEF sedia evento 
de judô. ONG fica em 
primeiro lugar

A APCEF sediou um Campeo- 
nato Paulista de Judô no domin-
go (25), do qual participaram 16 
entidades do terceiro setor, entre 
elas, a ONG Moradia e Cidadania.

Competiram 51 alunos da 
ONG, que conquistaram a pri-
meira colocação na soma total de 
pontos. O campeonato foi classifi-
catório para competição nacional, 
em novembro, no Recife. 

APCEF Indica

Conheça o Acqua 
Mundo, no Guarujá

O Acqua Mundo tem 49 recin-
tos, vários hábitats marinhos e ter-
restres e represa praticamente 1,5 
milhões de litros d’água, ao criar 
um dos mais fantásticos parques 
temáticos da América do Sul. São 
mais de 3 mil animais em hábitats 
perfeitamente criados para a qua-
lidade de vida deles!

Associados da APCEF/SP têm 
desconto pelo site Bilheteria.com. 

Informações, (11) 3017-8332 
ou convenios@apcefsp.org.br.

Esportes

Estão abertas as inscrições 
para as seletivas dos Jogos Sul 
e Sudeste. As competições irão 
ocorrer em duas etapas, a primeira 
nos dias 1 e 2 de julho (sábado e 
domingo) e a segunda nos dias 22 
e 23 de julho. 

Inscreva-se pelo (11) 5613-
5600, 96334-1276 ou esportes@
apcefsp.org.br para a primeira 

Em julho tem seletivas para os jogos regionais

Excursão

Próximo destino é Ubatuba, com 
visita a Paraty. Inscreva-se!

Em julho, os associados arru-
mam as malas e, em mais uma 
trip da APCEF/SP, partem rumo 
à Colônia de Ubatuba.

Este ano, a excursão terá duas 
saídas: 27 e 28 julho, quinta e 
sexta-feira, com retorno no do-
mingo, dia 30.

Ao longo de toda a excursão, 

O mês de julho será de muita 
festa nas Colônias de Avaré, Sua- 
rão e Ubatuba. 

Escolha a data e curta a qua-
drilha e as deliciosas comidas tí-
picas de julho: dia 15, na Colônia 
de Avaré; dia 22, em Suarão; e, 
para fechar com chave de ouro, 
dia 29, em Ubatuba.

Tem festa julina em 
Suarão, Ubatuba e Avaré

Comemore o Dia dos Pais com 
a APCEF/SP. De 7 a 13 de agos-
to, pai associado titular (acompa-
nhado dos filhos) não paga diária 
em Avaré, Campos do Jordão e 
Ubatuba.

Tem promoção para os 
pais no mês de agosto

os associados contarão com ati-
vidades que irão mesclar lazer, 
descanso e cultura.

Na programação tem passeio 
à Fazenda da Comadre, à Festa 
Literária Internacional de Paraty 
(Flip), de escuna, ao Quilombo 
da Fazenda e à Aldeia Boa Vista, 
da comunidade índigena guarani. 
Também está programada festa ju-
lina com muita música e quitutes 
típicos na Colônia da APCEF.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br 
até 14 de julho. Vagas limitadas. 
Valores incluem hospedagem, ali-
mentação e guia nos passeios.

Colônias

A Colônia de Suarão estará 
fechada durante todo o mês de 
agosto para realização de serviços 
de manutenção.

Colônia fecha para 
manutenção em agosto

etapa até 29 de junho. Para a se-
gunda, as inscrições terminam em 
20 de julho. 

Os Jogos do Sul (do qual a de-
legação de São Paulo participará 
como convidada) ocorrerão em 
Bento Gonçalves (RS), de 7 a 9 
de setembro. Os Jogos do Sudeste 
terão início no dia 12 de outubro, 
no Espírito Santo.



Funcef iniciará cobrança do 
equacionamento de 2015 em julho

AGENDA

Junho

Flip - 1ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Feira 

Literária Internacional de Paraty.
27

Reservas nas Colônias: 
abertura das reservas, às 7 

horas, para o feriado de Finados.
27

Julho

O Brasil vai parar: ato 
contrário às reformas que 

retiram direitos e aposentadoria.
30

Flip - 2ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Feira 

Literária Internacional de Paraty.
28

Fenae

Memória Fenae: 
dados e imagens já 
estão disponíveis

Nosso Valor: compre produtos com 
desconto até dia 30

Em agosto, às segundas-feiras, 
tem assessoria gratuita para quem 
se aposentou em 2012 e tem de 
fazer declaração retificadora. Este 
é o último ano em que poderão 
ser feitas as declarações.

A retificação deve ser rea-
lizada por conta da Instrução 
Normativa da Receita Federal n. 
1.343/13, que estabelece procedi-
mentos ao tratamento tributário a 
ser aplicado na apuração do IRPF 
referente aos valores pagos por 
entidade de previdência a título de 
complementação de aposentadoria 
correspondente às contribuições 
entre 1º/1/1989 a 31/12/1995.

Agende: (11) 3017-8311, 3017-
8316 ou juridico@apcefsp.org.br.

Em agosto tem 
assessoria gratuita 
para bitributação 

Jurídico

A Funcef divulgou, em 20 de 
junho, comunicado no qual for-
maliza o início do equacionamen-
to do déficit de 2015. 

De acordo com o cronograma, 
os participantes do REG/Replan 
Saldado começarão a pagar as 
contribuições extraordinárias de 
7,86% em 20 de julho, cinco me-
ses após a data prevista. 

O desconto no Saldado chega-
rá a 10,64%. Para o Não Saldado, 
o equacionamento começará em 
outubro devido a trâmites buro-
cráticos. Em ambos os casos, será 
mantida a paridade contributiva, 
ou seja, não será alterada a pro-
porcionalidade da cobrança entre 
participantes e patrocinadora.

Déficit seria muito menor 
sem o contencioso - Maior fator 
de déficit da Funcef, o passivo tra-
balhista gerado pela Caixa, conhe-
cido como contencioso representa 

um prejuízo de R$ 2,4 bilhões, a 
ser pago pelos participantes por 
meio das contribuições extraor-
dinárias do equacionamento. O 
maior impacto do contencioso é 
no REG/Replan, já que o passivo 
gerado pela Caixa representa 1/4 
do déficit a equacionar referente 
a 2015. No Não Saldado, 42% da 
conta dividida com os participan-
tes derivam do contencioso.

Campanha Nacional - Após 
muitas tentativas de negociação 
e inúmeras cobranças dirigidas à 
Caixa e à Funcef, a Fenae deci-
diu mobilizar toda a categoria por 
meio da campanha Contencioso: 
essa dívida é da Caixa, lançada no 
início de junho.

Fenae cobra esclarecimentos 
sobre equacionamento - No úl-
timo dia 23, a diretora de Saúde 
e Previdência da Fenae, Fabiana 

Matheus, reuniu-se com o pre-
sidente da Funcef, Carlos Anto-
nio Vieira, para discutir assuntos 
como o equacionamento, conten-
cioso e incorporação do REB.

Questionado sobre o equacio-
namento, o presidente da Funcef 
garantiu que as questões relacio-
nadas à proporcionalidade contri-
butiva no REG/Replan Saldado 
estão pacificadas e que, no caso 
do Não Saldado, embora ainda 
não haja definição, as tratativas 
com a Caixa devem ser resolvi-
das até outubro. Segundo Vieira, 
o que Caixa e Funcef decidirem 
quanto a isso, a Superintendência 
de Nacional de Previdência Com-
plementar (Previc) acatará. 

Sobre o contencioso, o pre-
sidente da Fundação assegurou 
que o assunto não está parado e 
é objeto de discussões com a pa-
trocinadora. 

A Fenae também cobrou infor-
mação sobre o andamento do pro-
cesso de incorporação do REB, 
parado na Funcef desde 2014. 
"Os participantes do REB que 
aderiram ao PDVE já realizaram 
prejuízo, tendo em vista as re-
gras desvantajosas em relação ao 
Novo Plano, tanto no acúmulo das 
contribuições quanto no resgate", 
alertou a diretora da Fenae.

Contencioso é maior fator de déficit do fundo de pensão da Caixa

Aproveite, tem produtos com 
desconto de até 70% no www.fenae.
org.br/nossovalor até 30 de junho. 

A plataforma Nosso Valor 
integra os principais projetos da 
Fenae e das APCEFs e, à medida 
que o empregado interage com os 
programas, ganha moedas e libera 
descontos no catálogo de prêmios, 
que variam de 40% a 70%. A con-
clusão de cursos na Rede do Co-

nhecimento e doações feitas para 
o Movimento Solidário e o MCPC 
também garantem moedas.

Workshop - Quer saber mais 
sobre o Nosso Valor? No dia 4 
de agosto tem Workshop de Mí-
dias Sociais na APCEF para os 
aposentados e esse será um dos 
assuntos tratados. Informações, 
acesse www.apcefsp.org.br.

Encontro em Defesa do 
Saúde Caixa: na sede da 

APCEF/SP, às 14 horas e 18h30.
19

Agosto
Workshop de mídias 
sociais: na sede da 

APCEF/SP, às 13h30.
4

APCEF nos Passos 
da Cultura: passeio à 

Pinacoteca, com oficina.
14

APCEF nos Passos 
da Cultura: passeio à 

Pinacoteca, com oficina.
13

Encontro em Defesa da 
Funcef: na sede da APCEF/

SP, às 14 horas e 18h30.
9

Desde 19 de junho, o site da 
Fenae oferece uma novidade: é 
o Memória Fenae, um extenso 
banco de dados que disponibiliza 
imagens, revistas, informativos e 
tudo que diz respeito à atuação 
das APCEFs e da Fenae. 

Para facilitar o acesso, os 
arquivos foram separados por 
assuntos e eventos. Você pode-
rá acessar fotos, revistas Fenae 
Agora ou informativos específicos 
sobre questões relativas à Caixa, 
Funcef e temas como ações do 
Movimento Solidário.

Acesse www.fenae.org.br/me-
moriafenae e relembre momentos 
importantes da luta, de atividades 
esportivas e sociais dos emprega-
dos da Caixa de todo o país.
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Apartamentos
• 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, na Saúde, capital, Av. Itaboraí, próx. me-
trô Praça da Árvore, 70 m2, 2 dorms., sacada, an-
dar alto, 1 vaga. R$ 1.700. Carlos, (11) 96199-5689 
(Vivo) / 98508-6572 (Tim) / 2628-4691 (à tarde /
noite) / c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Alugo, na Bela Vista, próx. metrô Trianon/Masp 
e Av. 9 de Julho, capital, 1 dorm., mobiliado, ar-
mários, salão de festas, churras., piscina, sauna, 
lavand. coletiva, bicicletário. R$ 2 mil (aluguel/
cond./ IPTU). Augusto, (11) 94949-3396. 
• Alugo, em Guarulhos, Gopoúva, 2 dorms (c/ ar-
mários emb.), sala 2 ambs., coz. planejada, á. s., 
1 vaga. Elizabeth, (11) 98160-1330 / José Carlos, 
(11) 97257-5803
• Vd. ou alugo, Cambuí, Campinas, 62 m2, 1 suíte, 
sala 2 ambs., varanda, wc. social, corr., vent. de 
teto, armários embut., aquec. central a gás, ga-
ragem, salão de festas, espaço fitness, portaria 
remota. Eliete, (19) 3243-3579 / 3579-5329.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. ao metrô, 3 
dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. c/ armários, quin-
tal c/ churrasq., 2 vagas. Aceita financ. R$ 650 mil. 
Mirian / Roberto, (11) 99941-1421 / 99629-2712. 
• Vd., Guarulhos, Jardim Santa Mena, 326 m2, 3 
dorms. (1 suíte), closet, sala 3 ambs., edícula, fino 
acabamento, 4 vagas. Alexandre, (11) 98626-2405. 
• Vd., Itu, 300 m2, 222 m2 a. ú., 4 dorms., sala 
2 ambs., sala de jantar e tv, cozinha, lavanderia, 
área de lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, quin-
tal, jardim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 99897-
7176 / 97425-5629 (horário comercial). 
• Vd., Mooca, capital, próx. Igreja São Rafael, 3 
dorms. (1 suíte), coz. planejada, 2 vagas. R$ 750 
mil. Genice, (11) 99912-0587

Casas 
• Vd., próx. ao metrô Ipiranga, capital, 10 x 25 

m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro, 2 chuveiros), sala 2 
ambs., 2 wc, edícula c/ banheiro, 3 caixas d’água, 
jardim, corredor, quintal c/ árvores, 3 vagas (1 co-
berta). R$ 850 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Vd., Rancharia, 50 km de Presidente Prudente, 
ao lado da praça, capela N. Sra. Aparecida, 500 m 
área total, 260 m2 á. c., 5 dorms., 2 wc., churrasq., 
lavanderia c/ dispensa, canil, quintal, 3 vagas co-
bertas. R$ 550 mil. Valdemir, (18) 3265-2221 / (18) 
98141-8537.
• Vd., em Bauru, 6 quadras do centro, reformada, 
3 dorms., 2 wc, churrasq., quintal, garagem. Doc. 
em ordem. R$ 300 mil. Wellington, (14) 3277-2287 
/ 99113-9370. 
• Vd., Bragança Paulista, Res. Quinta dos Vinhedos, 
plana, 70 m2, 2 dorms, suíte, quintal, lavanderia, 
2 vagas cobertas. R$ 270 mil. Márcia, (11) 99964-
6353 / caramaschi12000@yahoo.com.br.

Terrenos
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube náutico, 
restaurantes, piscinas, quadras, segurança e por-
tarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Paranapanema, cond. Riviera Santa Cristina 
XIII, 450 m2., próximo represa Jurumirim, clube 
de lazer, portaria, restaurante. Quitado. R$ 10 mil. 
Eiko, (11) 2946-7891 / 97509-7988.

Veículos
• Corsa Hatch Maxx 1.4, flex, 2010, 42.500 km, 
prata, completo, insufilm, direção hidráulica, ar 
cond., vidros e travas elétricas, 2º dono, licen-
ciado. Milton, (11) 99292-2618 / Ana, 99237-3813
• Honda City 2010, LX, flex, automático, 70 mil 
km originais, bancos de couro. Célide ou Quércia, 
(11) 98308-9918.
• Meriva Maxx, 2009, economy flex, 89 mil km, 
prata, ar cond., vidros e retrovisor elétricos, banco 
c/ regulagem, alarme, direção, controle de farol, 
mesa retrátil, CD player, MP3, Bluetooth, Hands-
Free, controle remoto. Renata, (11) 97334-9311. 

• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, 
gasolina, catalisador, guincho-catraca, teto solar, 
tração positiva, engate-bola para barco ou carreta, 
manual, motor Volks. Doc. ok. R$ 10 mil. Cristina, 
(11) 96426-7616 (Tim). 
• Focus Hatch, 2013, 66.500 km, preto, completo, 
couro, única dona. Doc ok. R$ 32. 800. Valdemar, 
(11) 96240-0431 (Oi). 
• Hyunday i30, 2.0, 2012, automático, 65 mil 
km, prata, único dono. R$ 35 mil. Valdemar, (11) 
96240-0431 (Oi). 
• HB20 1.0 Confort, 2016, 13 mil km, manual, 4 
portas, preto. R$ 37 mil. Genice, (11) 99912-0587. 

Permutas
• Sérgio Augusto Rebelato Bogos, TBN, sem fun-
ção, c/ curso de caixa, ag. Av. Oratório, deseja 
permuta ou transferência para áreas meio, Gifug/
SP, tesouraria de numerário, CITDI/SP. Contato: (11) 
97951-0241
• Antonio Manoel de Andrade, TBN, Gilog/SP, pas-
sagem e hospedagem, sem função, deseja permu-
ta ou triangulação para áreas-meio, CITDI, CEHOP, 
Gifug, CeCVS. Contato: (11) 97122-4562. 

Edson Transportes
Transportes em geral, mudanças residenciais 
e comerciais. Contatos: (11) 99585-4003 (Vivo) 
/ (11) 94752-5007 (Nextel / WhatsApp) ID: 
122*88659 / expresso77@hotmail.com / www.
edsontransporte.com.

Chácara em Atibaia 
Vd., em Atibaia, bairro Portão, 40 km de São 
Paulo, 4 dorms. c/ suíte, 3 salas (1 c/ larei-
ra), varanda, piscina, churrasq., pomar. Aceita 
permuta. Sandra, (11) 94029-0402 (WhatsApp). 

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Nossa história 
em 110 manchetes

A cada edição do jornal APCEF em Movimento, você poderá recordar 
momentos importantes das lutas dos empregados da Caixa. Acompanhe!

Empregados dos dois estados enfrentavam problemas pela falta 
de pessoal. As entidades representativas dos trabalhadores 

pressionaram a direção da Caixa por contratações. No entanto, 
o problema esbarrou em um grande obstáculo: o governo FHC. 
Naquela época, o governo federal proibiu a realização de novos 

concursos e tentava enfraquecer as empresas públicas. 

“mais empregados para são 
paulo e rio de janeiro"

janeiro de 1998

A falta de empregados é um problema recorrente na Caixa, motivo 
de constante luta dos trabalhadores. Em 2005 havia a necessidade 
de 40 mil novos empregados no banco, enquanto contratações não 
ocorriam, a piora nas condições de trabalho se acentuavam levando 

junto a qualidade do atendimento aos clientes.

"falta de empregados 
provoca caos no 

atendimento e piora 
condições de trabalho"

abril de 2005

No #tbt desta semana, a gente relembra a abertura dos Jogos 
Regionais do Sul e Sudeste realizados em São Paulo pela primeira 
vez em 2015. Foram três dias e mais de 700 atletas competindo em 
diversas modalidades. Mantendo a tradição esportiva das APCEFs, 
os Jogos do Sul (onde a APCEF/SP participará como convidada) 

ocorrem em Bento Gonçalves (RS), de 7 a 9 de setembro, e os Jogos 
do Sudeste terão início no dia 12 de outubro, no Espírito Santo. 

Imagens

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

Festa junina da Colônia de Campos do Jordão


