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5 Perto 
de 
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APCEF/SP organiza protestos por mais empregados nas agências da Caixa e  
melhorias nos sistemas do banco, na capital e no interior
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Novos diretores assumem 

o comando da APCEF/SP
Eleição aconteceu em abril e a posse dos 

novos membros da Diretoria Executiva e 
do Conselho Deliberativo, em maio. Os 

novos dirigentes têm a importante missão 
de continuar o trabalho desenvolvido pelas 

diretorias anteriores, buscar melhorias para o 
dia a dia do banco e promover o bem-estar de 

seus mais de 15 mil associados 

Aposentados visitam 
Campos do Jordão e 
Basílica de Aparecida

Próxima excursão dos aposentados 
está agendada para 1º de outubro. 
Inscrições terminam no dia 19 de 
setembro, sexta-feira. Não perca!

Definidas as 
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Campanha 2014
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já começaram. A luta é por reajuste 
de 12,5% e melhores condições de 
trabalho
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do 12º Concurso de Desenho 
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Editorial

Hora de decidir!

Por Kardec de Jesus Bezerra, 
diretor-presidente da APCEF/SP

“Dois importantes fatos acontecem 
neste segundo semestre de 2014. Um 
deles, já velho conhecido da categoria 
bancária, é a Campanha Nacional 
dos Bancários. O outro, envolve toda 
a população brasileira: a eleição.

A Campanha Nacional dos Ban-
cários está a todo vapor, com as roda-
das de negociações gerais e específicas 
acontecendo todas as semanas. 

Até o fechamento desta edição da 
revista, boa parte das reivindicações 
fora apresentada aos banqueiros, mas 
ainda não havia sido feito proposta al-
guma de melhoria.

Nas negociações que envolvem 
toda a categoria são debatidos os itens 
econômicos, além de temas como saú-
de, segurança e igualdade. Nos deba-
tes específicos com a direção da Caixa 
discutem-se temas como condições de 
trabalho, Saúde Caixa, Funcef, apo-
sentados, Sipon e isonomia.

Nossa expectativa é que, assim 
como acontece há mais de 10 anos, 
a categoria conquiste aumento real e 
avanços em temas importantes como 
condições de trabalho. Em um ba-
lanço divulgado pelo Dieese, de 340 
convenções ou acordos coletivos mo-
nitorados, 92,8% registraram aumen-
to salarial acima do INPC, com ganho 
real médio de 1,53%.

O segundo momento, a eleição, 
deve definir os rumos do País e, como 
consequência, dos bancos públicos, 
principalmente, da Caixa. 

Neste ano, vamos escolher o novo 
presidente e vice-presidente da Re-
pública, deputados estaduais e fede-
rais, senadores, governadores e vice-
-governadores. O primeiro turno das 
eleições irá ocorrer no dia 5 de outu-
bro e, o segundo, no dia 26.

É de extrema importância que vo-
temos conscientes. A escolha deste ou 

daquele novo presidente do País signi-
fica a manutenção da política atual na 
Caixa ou a mudança radical de rumo.

Os trabalhadores com mais tempo 
de casa sabem bem o que isso significa. 
Em um passado não muito distante, a 
Caixa tinha um futuro incerto, não era 
peça fundamental na política adotada 
e estava prestes a passar para as mãos 
da iniciativa privada.

Cada um dos três principais candida-
tos que disputam o pleito tem uma visão 
diferenciada do futuro dos bancos públi-
cos. Dois deles deixam claro que preten-
dem reduzir o papel destas instituições e 
são contra o reajuste do funcionalismo, 
enquanto outro vê nos bancos públicos 
um dos pilares da atual economia.

Não se esqueça: cada um de nós 
tem o poder de decidir o que queremos 
para o futuro de nosso País e para os 
bancos públicos. Está em nossas mãos, 
vote consciente disto!
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Condições de trabalho

APCEF/SP organiza protestos 
por mais empregados na 
Caixa

Desde julho, a APCEF/SP está 
organizando protestos, reuniões e 
abaixo-assinados em agências da Cai-
xa com o objetivo de chamar a atenção 
da direção do banco para o problema 
da falta de empregados. 

Recentemente foram divulgados 
dados do banco que demonstram que 
o número de bancários cresceu 5,2% 
em 1 ano, enquanto o número de 
clientes aumentou 10,8%, o de con-
tas correntes, 12,4%, e o de agências, 
11,7% no mesmo período. “As contra-
tações não diminuem a sobrecarga de 
trabalho dos empregados nem pro-
movem a melhoria do atendimento 
ao público”, explicou o diretor-presi-
dente da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. “Mal repõem aposentadorias 
e saídas”, completou.

Nestes atos, geralmente, são 
distribuídas cartas à população ex-
plicando os motivos dos protestos e 
recolhidas assinaturas em um abaixo-
-assinado que pede a contratação de 
mais empregados e melhorias nos 
sistemas. Os documentos são entre-
gues aos superintendentes responsá-
veis em reuniões nas quais se busca 
soluções para amenizar as dificulda-
des de cada local.

Os protestos aconteceram onde 
a situação é mais crítica, geralmen-

te agências recém-inauguradas com 
pouquíssimos trabalhadores, em lo-
cais de grande movimento

A APCEF/SP já esteve nas agên-
cias M’Boi Mirim, Brasilândia, Fa-
zenda da Juta, Jardim Germânia, 
Jardim Colonial e Jardim Ester, na 
capital; Praça 18 de Fevereiro, em Ita-
pevi, e na Vila Virgínia, em Ribeirão 
Preto.

“Queremos o apoio dos clien-
tes e da população para que a Caixa 
contrate mais empregados e elimine 
as deficiências. Só assim o trabalha-
dor terá condições de exercer suas 
tarefas dentro do expediente para 
o qual foi contratado e oferecer um 
atendimento de qualidade aos clien-
tes e usuários do banco”, contou o 
diretor-presidente da APCEF/SP. 

Marcação de ponto

Registro de ponto 
passa a ser obrigatório 
também para gerentes

Desde 1º de agosto, o registro de 
ponto eletrônico é obrigatório tam-
bém para os empregados ocupantes 
de cargos na área gerencial da Caixa.

Há mais de 10 anos, a obrigatorie-
dade era uma reivindicação dos traba-
lhadores. Com a medida, os gerentes 
devem ter a jornada de trabalho res-
peitada e, caso seja extrapolada, rece-
berão horas extras.

Dificuldades, ligue (11) 3017-
8315 ou envie e-mail para sindical@
apcefsp.org.br.

Manifestação na agência Jardim Colonial, zona leste da capital, inaugurada recentemente com 
número insuficiente de empregados, em uma região carente de bancos

Dieese

Subseção do Dieese é 
instalada na sede da 
APCEF/SP

Desde 1º de setembro, a APCEF/
SP conta com a assessoria de um 
economista do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), uma criação 
do movimento sindical brasileiro para 
desenvolver pesquisas que funda-
mentem as reivindicações dos traba-
lhadores.

As subseções são unidades do 
Dieese em entidades sindicais filia-
das à instituição e têm como objetivo 
produzir estudos, pesquisas e análi-
ses para subsidiar a ação sindical. No 
caso da APCEF/SP, a unidade é resul-
tado de uma parceria da Associação 
com a Fenae.

O responsável pela subseção é o 
economista Valmir Gôngora, aposen-
tado da Caixa e ex-presidente da AP-
CEF/SP.

Perto de você

Protestos na agência Vila Virgínia, em Ribeirão 
Preto, inaugurada com apenas oito empregados
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APCEF/SP

Secretário de Assuntos 
Socioeconômicos
Fábio Moreira de Camargo 
Leite (ag. Mazzaropi)

Secretária de Comunicação
Suzana Kawamura  
(Cedes/SP)

Secretário de  
Direitos dos Bancários
Renato Perez  
(ag. Pedroso de Moraes)

Secretária de  
Direitos Previdenciários
Juracy Aparecida da Silva 
(Jurir/SP)

Secretário de Diversidade
André Dias Cambraia Sardão 
(ag. Imirim)

Secretário de Formação
Aníbal Martins Diniz Júnior  
(ag. Mandaqui)

Secretário da Juventude
Eduardo Capello Costa  
(ag. Otávio Braga)

Secretária de  
Qualidade de Vida
Rosa Maria Ferreira Oliveira 
(aposentada)

Secretária de 
Responsabilidade Social
Selma Aparecida Alves  
(ag. Monteiro de Melo)

Secretária de Saúde
Claudia Fumiko Tome  
(ag. Pedroso de Moraes)

Secretarias Diretoria Executiva

Diretor do Jurídico
Carlos Augusto Silva 
(Gifug Campinas)

Diretora do Interior
Silvana Andréa Ferro 
Pellegrini Anaruma
(ag. Rio Claro)

Diretor Social-Esportivo
Arnold Reigota Perez  
(ag. Granja Julieta)

Diretor de Relações 
Sindicais, Sociais e 
Trabalhistas
Leonardo dos Santos 
Quadros (ag. Rua Direita)

Diretor de Patrimônio
Edvaldo Rodrigues da 
Silva (ag. Bom Retiro)

Diretora do 
Administrativo-Financeiro
Ivanilde  
Moreira de Miranda  
(ag. Avenida Paulista)

Diretor-executivo
Sérgio dos  
Santos Cabeça  
(ag. Rangel Pestana)

Diretor-executivo
Glauber Noccioli de 
Souza (ag. Sertãozinho)

Diretor-executivo
Antônio Júlio  
Gonçalves Neto  
(ag. Monsenhor Albino)

Diretora de  
Aposentados
Elza Vergopolem 
(aposentada)

Diretor de Imprensa
Amauri Nogueira da Cruz 
(ag. Ipiranga)

Diretor Cultural
Renato Fernandes  
(ag. Vila Matilde)

Diretor-presidente
Kardec de Jesus Bezerra
(Cepti/SP)
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Novos diretores assumem o 
comando da APCEF/SP

Diretores, secretários e membros do Conselho Deliberativo da APCEF/SP durante a cerimônia de posse, em 10 de maio

Da esquerda para a direita: o secretário da Contraf-CUT, Walcir Previtale; o diretor da Fetec-CUT/SP, 
Dionísio Reis Siqueira; o secretário da FEEB/SP-MS, Jeferson Boava; o ex-presidente da  
APCEF/SP, Sérgio Takemoto; o presidente da CUT, Vagner Freitas de Moraes; a presidenta da 
assembleia, Fabiana Matheus, e o secretário da mesa, Paulo Roberto de Carvalho; o presidente 
eleito da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra; a presidenta do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região, Juvandia Moreira Leite; o presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira;  
o diretor da Funcef na época, José Carlos Alonso; e a diretora da Fetec-CUT/SP, Jackeline Machado

A assembleia de posse dos dire-
tores e membros do Conselho Deli-
berativo, em 10 de maio, encerrou o 
processo eleitoral de renovação dos 
empregados que comandam a Asso-
ciação de Pessoal da Caixa Econô-
mica Federal de São Paulo (APCEF/
SP), iniciado em 22 de fevereiro des-
te ano.

A assembleia de posse dos eleitos 
aconteceu no clube em Interlagos, na 
capital, e foi aberta à participação de 
todos os associados.

Por força do estatuto da entidade, 
a cada três anos, são renovados to-
dos os componentes que fazem par-
te das duas instâncias de direção da 
APCEF/SP: a Diretoria Executiva e o 
Conselho Deliberativo. 

A eleição aconteceu em 23 de 
abril e todos os associados tiveram 
a oportunidade de votar e escolher 
seus representantes para comandar a 
Associação de 2014 a 2017. Três cha-
pas concorreram e a Chapa 1 - Nossa 
Luta venceu o pleito com 60,90% dos 

votos válidos (veja, na página ao lado, 
os diretores eleitos).

O Conselho Deliberativo, com-
posto por 25 empregados titulares e 
25 suplentes, é formado proporcio-
nalmente pelos votos recebidos por 
cada uma das chapas concorrentes.

O Conselho é um dos três pode-
res sociais da entidade, responsável, 
entre outras coisas, por examinar, 
fiscalizar e aprovar os balanços de 
atividades, patrimoniais e contas da 
Associação. Os outros dois poderes 
são a assembleia geral e a Diretoria 
Executiva.

Em seu discurso de posse, o dire-
tor-presidente eleito, Kardec de Jesus 
Bezerra, agradeceu todos os que vota-
ram na Chapa 1 e destacou a impor-
tância da continuidade do trabalho 
desenvolvido pelas diretorias anterio-
res da Associação e das parcerias com 
as principais entidades representa-
tivas de trabalhadores do País, todas 
presentes na cerimônia.

O diretor-presidente que deixou 
o cargo, Sérgio Takemoto, também 
agradeceu a todos pela confiança de-
positada e falou sobre a importância 
da continuidade das lutas e dos traba-
lhos da Nossa Luta, que completará 
30 anos na condução da Associação de 
São Paulo em 2016.
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Aposentados

APCEF de Portas 
Abertas estreou no 
início de julho

A APCEF/SP está de portas aber-
tas para receber todos os seus asso-
ciados. A cada mês, um encontro está 
sendo organizado entre os aposenta-
dos. O primeiro aconteceu em 2 de 
julho, o segundo, em 6 de agosto e, o 
terceiro, no dia 3 de setembro.

Nas três ocasiões, os associados 
passaram uma tarde agradável em 
companhia dos amigos, com troca de 
livros, exibição de filme, comemora-
ção dos aniversariantes do mês e um 
delicioso café da tarde.

Veja, na página ao lado, a data dos 
próximos encontros e participe!

Aposentados visitam a Flip 
em excursão para Ubatuba

No fim de julho, os associados 
da APCEF/SP arrumaram as malas 
e embarcaram rumo à Colônia de 
Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A 
excursão incluiu, ainda, uma visita à 
Festa Literária Internacional de Para-
ty (Flip) e show da cantora Gal Costa.

Os “viajantes”, no segundo dia, 
puderam optar entre conhecer o 
maior evento literário do País, a Flip, 
ou fazer um passeio de barco. 

A decoração da Flip, desta vez, 
foi feita com letras do alfabeto em 
madeira e os associados puderam fo-
tografar junto às iniciais de seus no-
mes. Quem preferiu passear de barco 
também não se decepcionou com as 
belas paisagens litorâneas.

A festa country, na Colônia, en-
cerrou a programação e colocou todo 
mundo para dançar ao som de uma 
dupla sertaneja da região. 

Passeio ao prédio do 
Banespa foi primeiro 
evento do APCEF nos 
Passos da Cultura

O primeiro encontro do APCEF 
nos Passos da Cultura aconteceu em 
16 de julho. 

Os participantes visitaram o mi-
rante do antigo prédio do Banespa, 
no centro da capital, fizeram uma 
caminhada pelo centro velho e, por 
fim, foram a uma tradicional doceria 
portuguesa para saborear guloseimas 
típicas, como o pastel de nata, o pão 
alentejano e deliciosos petit fours.

O segundo encontro está agen-
dado para setembro, dia 17, na Caixa 
Cultural. Participe!

Festança reúne aposentados na 
Colônia de Suarão

Mais uma vez, a tradicional festa 
junina dos aposentados na Colônia de 
Suarão foi um grande sucesso! 

A festança aconteceu em 25 de 
junho. O grupo saiu cedinho de São 
Paulo e por volta das 9h30 muitos já 
caminhavam na praia, refrescavam-se 
na piscina ou jogavam uma partida de 
vôlei. Um pouco mais tarde, a banda 
Marcelo Tadeu animou os partici-

pantes com o som no estilo sertanejo, 
forró, músicas típicas de festa junina 
e até canções do rei Roberto Carlos.

Um churrasco delicioso - além 
dos pratos tradicionais como cuscuz, 
curau, pamonha, pipoca, vinho quen-
te e quentão - fez parte do cardápio. 

Para fechar o evento com chave de 
ouro, aconteceu um concurso de me-
lhor caracterização típica.
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Anote na agenda: todo mês tem
evento especial para os aposentados

Todos os meses, a APCEF/SP 
organiza eventos diferenciados para 
reunir os aposentados e pensionistas 
da Caixa. É uma excelente oportuni-
dade para rever os amigos, conhecer 
pessoas novas, divertir-se...

Os eventos são divulgados em 
nosso site (www.apcefsp.org.br), no 
jornal APCEF em Movimento, nos 
jornais e boletins dos aposentados e 
no Facebook (www.facebook.com.br/
spapcef). Participe!

Informações, (11) 3017-8355, 
3017-8358 -  convites@apcefsp.org.br.

Aposentados visitam Campos do 
Jordão e Basílica de Aparecida

A APCEF/SP está organizando 
um passeio para a Basílica do Santuá- 
rio Nacional de Nossa Senhora Apa-
recida, na cidade de Aparecida, entre 
os dias 1 e 3 de outubro, com hospe-
dagem na Colônia da APCEF/SP em 
Campos do Jordão.

O passeio para os aposentados in-
clui visita às dependências da Basíli-
ca, aos principais pontos turísticos da 

cidade, um passeio de barco em Porto 
Itaguaçu, a travessia da passarela e vi-
sita a Campos de Jordão e suas prin-
cipais atrações.

O embarque será no Terminal Ro-
doviário Barra Funda, na Plataforma 7 
(Embarque Turístico), às 6h30.

O valor do passeio é R$ 320 para 
associados e dependentes a partir de 
12 anos. Dependentes de 7 a 11 anos 

pagam R$ 259 e até seis anos não pa-
gam. Para convidados a partir de 12 
anos, o valor é R$ 393. Convidados de 
7 a 11 anos pagam R$ 320 e crianças 
até 3 anos, R$ 259. 

Informações e inscrições, ligue 
(11) 3017-8355, 3017-8358 ou envie 
e-mail para convites@apcefsp.org.
br. Inscreva-se até 19 de setembro, 
sexta-feira.
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Nossa Luta

A luta dos bancários, neste ano, 
é por reajuste salarial de 12,5% (re-
posição da inflação projetada mais 
aumento real de 5,4%), Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) de 
três salários mais R$ 6.247 e piso de 
R$ 2.979,25 (salário mínimo previsto 
pelo Dieese), além do pagamento do 
14º salário.

Para os vales refeição e alimenta-
ção, 13ª cesta e auxílio-creche/babá, a 

Além do reajuste de 12,5%, PLR maior, valorização do piso e 
14º salário, bancários querem fim das metas abusivas, mais 
contratações e melhores condições de trabalho

Definidas as 
reivindicações da 
Campanha 2014

categoria reivindica o valor do salário 
mínimo, R$ 724, para cada item.

Os bancários também cobram 
melhores condições de trabalho, o 
fim das metas abusivas e das demis-
sões imotivadas, mais contratações, 
combate à terceirização fraudulenta 
de mão de obra, aprimoramento do 
instrumento de combate ao assédio 
moral e melhorias na área de saúde e 
de segurança.

Toda a pauta de reivindicações da 
Campanha Nacional Unificada 2014 
foi definida durante a 16ª Conferência 
Nacional dos Bancários, que aconte-
ceu em julho.

Além das reivindicações especí-
ficas da categoria, cerca de 700 de-
legados eleitos - representantes de 
trabalhadores de bancos públicos e 
privados de todo o País - definiram 
uma pauta geral que inclui o apoio à 

Aprovação da pauta de reivindicações da categoria na Conferência Nacional dos Bancários
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reeleição de Dilma Rousseff à Pre-
sidência da República por entender 
que o Brasil não pode regredir aos 
anos 1990, tempo de altas taxas de 
desemprego e de perdas de direitos 
importantes, principalmente para os 
trabalhadores de bancos públicos.

Foi reafirmada a manutenção da 
luta pela aprovação da pauta da classe 
trabalhadora que prevê, entre outros 
itens, o fim do fator previdenciário, 
investimentos em saúde, educação e 
transporte público. 

Também seguem na pauta a atua-
ção da categoria no Plebiscito Popular 
por uma Constituinte Exclusiva da 
Reforma Política (realizada no início 
de setembro), a regulamentação do 
sistema financeiro e a luta pela demo-
cratização dos meios de comunicação.

Pauta específica
Ao mesmo tempo que o Comando 

Nacional dos Bancários (formado por 
representantes dos empregados de 
bancos públicos e privados) negocia a 
pauta geral da categoria bancária com 
a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban), são debatidos com a Caixa 
os itens de uma pauta específica dos 
trabalhadores do banco público.

A pauta de reivindicações espe-
cífica dos empregados da Caixa foi 
definida durante o 30º Congresso Na-
cional dos Empregados da Caixa (Co-
necef), no início de junho.

Entre os itens prioritários estão: 
melhores condições de trabalho, mais 
contratações, fim do trabalho gratui-
to (jornada de seis horas para todos 
e extinção do registro de horas ne-
gativas no Sipon), criação de comitê 
de acompanhamento do Processo 
Seletivo Interno (PSI), realização de 
encontro nacional sobre isonomia 
(realizado no fim de agosto), combate 
ao assédio moral e às metas abusivas, 
melhorias no Saúde Caixa, fim do 
voto de Minerva na Funcef, conclusão 
do processo de incorporação do REB 
pelo Novo Plano, fim das discrimi-
nações do REG/Replan não saldado, 
reconhecimento do Complemento 
Temporário Variável de Ajuste de 
Mercado (CTVA) como verba salarial 
e aumento da segurança das agências.
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Próximos passos
Tanto as reivindicações específi-

cas como as gerais da categoria ban-
cária constam em um documento en-
tregue aos negociadores dos bancos 
em 11 de agosto.

A pauta geral da categoria está 
com a Federação Nacional dos Ban-
cos (Fenaban), que representa os 
banqueiros nas negociações. No caso 
da Caixa, quem recebeu as reivindica-
ções específicas foi a própria diretoria 
do banco.

Assim como nos anos anteriores, 
a pauta específica dos empregados da 
Caixa está sendo negociada ao mes-
mo tempo em que são debatidos os 
itens gerais de toda a categoria com 
a Fenaban, conforme estratégia apro-
vada na 16ª Conferência Nacional dos 
Bancários. 

CEE-Caixa
Quem representa os trabalhadores 

na mesa de negociação com a direção 
da Caixa é a Comissão Executiva dos 
Empregados da Caixa (CEE-Caixa) 
ao lado da Contraf-CUT. 

A coordenação da CEE-Caixa está 
a cargo da ex diretora-presidente da 
APCEF/SP e atual diretora da Fenae, 
Fabiana Matheus. Ela marca o seu 
nome na história como a primeira 
mulher a ocupar a coordenação da 
CEE-Caixa.

Principais reivindicações  
dos bancários

- Reajuste salarial de 12,5%: 5,4% de au-
mento real mais inflação projetada de 
6,76%

- PLR: três salários mais R$ 6.247
- Piso da categoria: R$ 2.979,25 (salário mí-

nimo do Dieese)
- Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e 

auxílio-creche/babá no valor de R$ 724 
cada (salário mínimo nacional)

- 14º salário
- Fim das metas abusivas e assédio moral
- Fim das demissões, ampliação das contra-

tações, combate às terceirizações e preca-
rização das condições de trabalho, adoção 
da Convenção 158 da OIT que proíbe de-
missões imotivadas

- Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) para todos os bancários

- Auxílio-educação: pagamento para gradua-
ção e pós

- Medidas de segurança como dois vigilan-
tes durante o expediente, portas giratórias 
com detector de metais desde as áreas de 
autoatendimento, fim da guarda das cha-
ves de cofres e agências por bancários

- Igualdade de oportunidades para todos

Pauta geral
- Combate à terceirização em pauta no Con-

gresso Nacional e Superior Tribunal Federal
- Reforma política
- Reforma tributária
- Democratização dos meios de comunicação
- Conferência Nacional do Sistema Financeiro
- Pauta da classe trabalhadora: fim do fator 

previdenciário; saúde, educação e trans-
porte públicos; qualidade de vida

Fabiana ressalta que a melhoria 
nas condições de trabalho está en-
tre as principais reivindicações dos 
empregados da Caixa. “Queremos a 
contratação de mais trabalhadores e 
a mudança na distribuição dos em-
pregados entre as agências e as áreas-
-meio que dão suporte às unidades”, 
explicou.

 Ela lembrou, ainda, que há um 
grande desrespeito à jornada de seis 
horas dentro do banco. “Isso é qua-
se uma utopia na Caixa. Na periferia 
de São Paulo há agências com apenas 
sete empregados e a situação é caóti-
ca. Queremos que o banco aumente 
as contratações”, reivindicou a coor-
denadora da CEE-Caixa.

Mantenha-se informado
Todo o processo que envolve a 

Campanha Nacional Unificada 2014 
pode ser acompanhado pelos meios 
de comunicação da APCEF/SP: pelo 
site (www.apcefsp.org.br), pela fan 
page no Facebook (www.facebook.
com/spapcef) ou pelo Twitter (www.
twitter.com/apcefsp). 

Você pode, ainda, cadastrar seu 
e-mail particular ou seu celular para 
receber informações sobre todo o an-
damento da Campanha Nacional dos 
Bancários. O cadastro é feito no site 
da APCEF/SP, ícones Serviços > Bo-
letins e torpedos.

Fabiana Matheus (de preto), primeira mulher a coordenar a CEE-Caixa, entrega a pauta de reivindicações específicas da Caixa à diretoria do banco
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Principais resoluções  
do 30º Conecef
Saúde do trabalhador, condições de 
trabalho e Saúde Caixa

- Criação de unidades específicas para saú-
de do trabalhador e Saúde Caixa

- Combate ao assédio moral e sexual e a to-
das as formas de violência organizacional

- Incorporação da gratificação de função e 
do CTVA aos salários para empregados que 
forem obrigados a abandonar a função em 
razão de problemas de saúde

- Transformação do caráter do Conselho de 
Usuários de consultivo para deliberativo

Funcef e aposentados
- Fim do voto de Minerva na Funcef
- Reconhecimento, por parte da Caixa, do CTVA 

como verba salarial para fins de aporte à Fun-
cef, aos que permaneceram no REG/Replan 
não saldado bem como aos que saldaram

- Criação e instalação de grupo de trabalho 
para solução imediata da situação das 
aposentadas pré-79

- Extensão do Saúde Caixa para as pessoas 
que se aposentaram por meio do PADV

Carreira, condições de funcionamento 
das agências, segurança bancária e 
terceirização

- Criação de Comitê de Acompanhamento 
dos PSIs e do Bancop e banco de suces-
sores, com participação dos empregados e 
um membro da Gipes

- Concessão de um delta a cada dois anos 
pelo período em que não houve promoção 
por merecimento nos PCS 89 e 98.

- Adoção de critérios objetivos para desco-
missionamentos, retirando do gestor o po-
der discricionário

- Lutar contra o PL 4.330, que precariza as 
relações de trabalho

Contratação, jornada, Sipon, isonomia 
e papel social da Caixa

- Extensão do anuênio e licença-prêmio para 
os empregados admitidos a partir de 1998

- Fim do banco de horas
- Jornada de seis horas para todos
- Contratação de novos empregados para 

suprir as necessidades reais de funciona-
mento das unidades

Organização do movimento
- Mesa única com a Fenaban e negociação 

concomitante com a Caixa para negociar 
as questões específicas

- CEE-Caixa composta por um representante 
por Federação, um da Contraf-CUT e um 
dos aposentados indicado pela Fenacef

- Realização de seminários e plenárias com 
o objetivo de construir posições do movi-
mento para o enfrentamento de questões 
relevantes para os empregados da Caixa

- Conferência nacional sobre isonomia na 
Caixa (já realizada)

Queremos que a Caixa 
se torne uma empresa 

cada vez melhor

Tanto na 16ª Conferência Nacio-
nal dos Bancários como no 30º Con-
gresso Nacional dos Empregados da 
Caixa (Conecef) foi aprovado o apoio 
à reeleição de Dilma Rousseff à Presi-
dência da República.

Os empregados da Caixa têm uma 
razão especial para querer que Dilma 
continue no comando do País: a per-
manência da Caixa como banco pú-
blico e um dos principais instrumen-
tos da política social do País.

Até 2002, quando Luiz Inácio 
Lula da Silva foi eleito presidente do 
Brasil pela primeira vez, os emprega-
dos da Caixa amargaram um período 
de truculência, desrespeito aos direi-
tos e perseguição. Durante as admi-
nistrações da era Fernando Henrique 
Cardoso, os trabalhadores conhece-
ram normativos para demissão imoti-
vada, desmonte da empresa para pri-
vatização, contratação de funcionários 
com direitos rebaixados e terceiriza-
ção. Houve reajuste salarial em 1995, 
20,94%; em 1998, de 1%; e, em 2002, 
5%. Considerando as datas-bases de 
setembro de 1995 a setembro de 2002,  
seria necessário, ainda, um reajuste de 
mais 60%.

Com o fim dessa era, a eleição de 
um novo governo e a escolha de outra 
diretoria da Caixa, viu-se melhorias 
significativas nos direitos dos traba-
lhadores e no papel do banco público. 

De uma instituição prestes a ser 
privatizada, a Caixa tornou-se um dos 

braços fortes do governo e peça fun-
damental nas políticas públicas de de-
senvolvimento econômico. 

Os empregados da Caixa, ao lado 
das entidades sindicais e associativas, 
conquistaram direitos importantes: 
pagamento da PLR; revogação da nor-
ma que permitia demitir empregados 
sem justificativa; direito a APIP e ao 
parcelamento do adiantamento das fé-
rias para novos contratados; equipara-
ção da cesta-alimentação à categoria; 
novo plano de benefícios da Funcef; 
unificação das tabelas do PCS e da car-
reira administrativa; restabelecimento 
das promoções por merecimento; re-
formulação do PCC; criação da PLR 
Social; pagamento das horas extras 
nas unidades com até 15 emprega-
dos; 13ª cesta-alimentação; licença-
-maternidade de 180 dias, etc.  

“Todos os avanços só foram possí-
veis porque o projeto de privatização 
do banco foi deixado de lado. Neste 
governo, a ameaça de enfraquecimen-
to da empresa foi afastada e restabele-
ceu-se o diálogo com os trabalhadores. 
Muito ainda há que se conquistar e 
construir”, explicou o diretor-presi-
dente da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. “É preciso atentar-se para o 
plano de governo divulgado dos candi-
datos e verificar se colocam os bancos 
públicos como peça-chave em sua po-
lítica ou se querem entregá-los para a 
iniciativa privada. Você tem o poder de 
não deixar isto acontecer”, finalizou. 
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Takemoto assume a coordenação 
da ONG Moradia e Cidadania

O CDH Cecom - projeto de ci-
dadania que funciona no clube da 
APCEF/SP - é uma das atividades da 
ONG Moradia e Cidadania que, por 

Projeto de cidadania da 
Associação completa 5 anos

O CDH Cecom foi criado em 
agosto de 2009, uma parceria entre a 
APCEF/SP e a ONG Moradia e Ci-
dadania, para atender a população 
carente da comunidade instalada 
próxima ao clube da Associação, em 
Interlagos, na capital.

A intenção era ampliar o projeto 
Cidadãos do Esporte, que atendia 50 
crianças na época. De uma ideia tí-
mida, em cinco anos, o CDH Cecom 
tornou-se um belíssimo exemplo. 
Atualmente, 1.636 famílias estão ca-
dastradas, sendo 1.108 beneficiários 
diretos e 4.432 indiretos.

São oferecidos, durante toda a 
semana, em um espaço muito con-
fortável dentro do clube da APCEF/
SP, cursos de marketing e vendas, 
aromas, economia solidária, saboaria 
artesanal, manicure, violão, capoei-
ra, alongamento para terceira idade, 
fogão solar, alfabetização de adultos, 
artesanatos, corte e costura, inclu-
são digital, reforço escolar, lingerie, 
inglês, coral, robótica, carteiras com 
reaproveitamento de caixas Tetra Pak, 
design de bolsas e acessórios, Lego, 
patchwork, pintura em tecido e car-
tonagem.

sua vez, teve origem no Comitê da 
Ação da Cidadania dos Empregados 
da Caixa e é mantida pela contribui-
ção dos trabalhadores do banco e por 
parcerias com diversas entidades. É 
responsável por iniciativas como edu-
cação, geração de renda e apoio às 
ações de combate à fome e à miséria.

Cada Estado possui uma repre-
sentação da ONG. Em julho, o ex 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Sérgio Takemoto, assumiu o cargo de 
coordenador estadual da ONG. 

Para saber mais sobre a ONG, 
acesse www.moradiaecidadania.org.
br ou ligue (11) 2647-7890.

Da esquerda para a direita: Silvana Goulart, 
Sérgio Takemoto e Diva Dias, equipe afinada à 
frente da ONG Moradia e Cidadania

APCEF/SP doa 
camisetas e calções 
para Apae em Ubatuba

Em mais uma ação solidária, a 
APCEF/SP, em parceria com a ONG 
Moradia e Cidadania, doou, em 1º de 
agosto, camisetas e calções para a As-
sociação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) de Ubatuba.

A entrega aconteceu na Colônia 
da APCEF/SP em Ubatuba e contou 
com a presença dos coordenadores 
da Moradia e Cidadania, de represen-
tantes da Apae Ubatuba e de aposen-
tados da Caixa, participantes de uma 
excursão organizada pela APCEF/SP.

APCEF/SP e ONG 
organizam oficina 
itinerante em Ubatuba

No fim de abril, a ONG Moradia 
e Cidadania, em parceria com a AP-
CEF/SP, promoveu uma oficina iti-
nerante para ensinar uma técnica de 
reciclagem que transforma caixas de 
sucos e leite em charmosas carteiras 
de festa.

A atividade ocorreu na Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Ubatuba com o apoio dos 
funcionários da Colônia na cidade.

Foram dois dias de curso com 
a participação de 27 pessoas, entre 
mães da Apae, alunos, professores e 
funcionários da Associação. 
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Banda Bicho de Pé reuniu mais de 
1.500 pessoas em festa junina no clube

A festa junina do clube deste ano 
foi um estouro de sucesso e de críti-
ca! Quem foi não esquecerá.

O evento na capital reuniu mais 
de 1.500 associados, que entraram no 
clima junino: a criançada divertiu-se 
com as tradicionais brincadeiras (pes-
caria, argola, boca do palhaço, touro 
mecânico); os adultos dançaram e 
cantaram ao som da famosa banda de 
forró Bicho de Pé, sem contar os deli-
ciosos quitutes típicos - pamonha, pé 
de moleque, vinho quente e quentão 
- e a bela queima de fogos.

Veja as fotos em nosso site (www.
apcefsp.org.br), no Facebook (www.
facebook.com/spapcef) e prepare-se 
para participar no próximo ano!

Sonho profissional é tema do 
Concurso de Desenho de 2014

Pelo 12º ano consecutivo, a 
APCEF/SP, em parceria com a 
Fenae, está preparando o Con-
curso de Desenho Infantil. É 
hora de as crianças capricha-
rem na obra de arte!

O tema deste ano é Quan-
do crescer, eu vou ser... “A fu-
tura profissão é um dos princi-
pais tema das brincadeiras e dos 
sonhos das crianças. Elas têm 
ideias brilhantes, interessan-
tes e bem divertidas sobre o 
assunto”, comentou o di-
retor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra.

O desenho deve ser 
encaminhado para o Depar-
tamento de Eventos da APCEF 
até 30 de setembro, por malote, 
junto com a ficha de inscrição dis-
ponível no site da entidade: www.
apcefsp.org.br.

O Concurso é dividido em três 

categorias: jardim, de 3 a 5 
anos; infantil, de 6 a 9 anos; e 
júnior, de 10 a 12 anos. Os três 
primeiros colocados em cada 
uma das categorias ganham 
vales-presentes da loja de 
brinquedos Ri Happy. 

Após a escolha dos me-
lhores desenhos de cada 
uma das categorias, a 
APCEF/SP prepara uma 
cerimônia de premiação, 
sempre em um lugar mui-
to especial e divertido. Na 
última edição, em 2013, 
o evento foi na Cidade da 
Criança, em São Bernardo 
do Campo.

Incentive seus dependen-
tes a participar do Concur-
so de Desenho Infantil! 
Informações, ligue (11) 
3017-8355, 3017-8358 ou 
envie e-mail para convi-

tes@apcefsp.org.br.

Eventos
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Balanços

Contas da 
Associação 
são aprovadas

Os balanços de atividades e patri-
monial da APCEF/SP, referentes ao 
período de 1º de abril de 2013 a 31 
de março de 2014, foram aprovados 
tanto pelos associados como pelos 
membros do Conselho Deliberativo 
da Associação.

A aprovação dos associados acon-
teceu durante assembleia realizada 
em maio, no clube da entidade.

Confira, a seguir, um resumo do 
balanço patrimonial e a demonstração 
do superávit do exercício determina-
do pelo estatuto:

1. Ativo

Disponível
Caixa - disponível em espécie 

dentro das unidades de trabalho, para 
movimentação diária;

Bancos c/ Movimento - saldo de 
contas correntes nos bancos Brades-
co e Caixa Econômica Federal;

Aplicação Financeira - aplicação 
em Renda Fixa e Poupanças.

Realizável em curto prazo
Clientes - refere-se a valores a re-

ceber relativo à hospedagem nas Co-
lônias, parceladas em cartão de crédi-
to e cheques para associados. 

Créditos com adiantamento - são 
adiantamentos de 13º salário pagos 
em férias, férias pagas com antece-

Tanto o balanço de atividades como o patrimonial foram 
aprovados em assembleia e pelo Conselho Deliberativo

dência de cinco dias à saída do fun-
cionário, adiantamento para viagens 
a trabalho dos funcionários para as 
Colônias e visitas a agências.

Despesas do exercício seguinte - 
são seguros apropriados como despe-
sas no ato do seu pagamento, garan-
tindo o regime de competência.

Estoque - mantemos estoques 
para suprir as demandas da entidade 
nas colônias, clubes e sede.

Realizável em longo prazo
Imobilizados - o imobilizado está 

demonstrado ao custo de aquisição, 
corrigido pelos efeitos da reavaliação 
dos terrenos e edifícios, menos as 
depreciações acumuladas, calculadas 

pelo método linear a taxas anuais per-
mitidas pela legislação fiscal.

Intangível - refere-se a softwares e 
programas que a entidade utiliza. 

2. Passivo

Passivo circulante
Fornecedores - são fornecedores 

que a entidade tinha para pagar em 
31 de março, sendo que os vencimen-
tos destes títulos referem-se a meses 
posteriores.

Obrigações trabalhistas e sociais 
- referem-se a pagamento de INSS, 
FGTS, PIS sobre folha de pagamento 
e contribuição sindical. São encargos 
sobre a folha de pagamento da enti-

Associados aprovam, em assembleia, balanços da APCEF/SP
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dade que conta hoje com 160 funcio-
nários.

Obrigações fiscais e tributárias 
- a maior parte deste saldo é de ne-
gociações de IPTU das prefeituras 
de Ubatuba e Campos do Jordão e 
do Centro Comunitário. São parce-
las que vencerão dentro de 12 meses. 
Também compõem impostos retidos 
na fonte de prestadores de serviços, 
por obrigação da APCEF/SP como to-
madora, PIS/COFINS/CSLL, INSS, 
IR e ISS (assessoria jurídica, serviços 
de auditoria, serviços de limpeza e 
portaria no clube, Campos do Jordão 
e Avaré). 

Adiantamento a Clientes - são 
diárias pagas com antecedência para 
hospedagem em Colônias. 

Repasse Convênios e Promoções - 
são parcerias fechadas com empresas 
nas quais os associados da entidade 
compram em algumas lojas convenia-
das e podem efetuar o pagamento por 
meio do débito em conta. As compras 

BALANçO PATRiMONiAL
PERíODO DE 1º DE ABRiL DE 2013 A 31 DE MARçO DE 2014 (em reais)  

DEMONSTRATiVO DO SUPERáViT  
OU DéFiCiT DO ExERCíCiO  
EM 31 DE MARçO DE 2014

demonstração do superávit do exercício 2014

receita operacional bruta 17.509.284

Receita mensalidades 12.941.437
Receitas colônias e subsedes 4.567.847

resultado operacional bruto 17.509.284

receitas (despesa) operacional (16.924.114)

Despesas com pessoal (7.129.738)
Despesas com serviços (3.146.744) 
Despesas adm. e operacionais (4.091.530) 
Depreciações (1.375.367)
Despesas com manutenção (2.011.382)
Despesas tributárias (1.495.718)

Receitas financeiras 1.857.299
Despesas financeiras (278.120)

Outras receitas operacionais 1.140.121
Outras despesas operacionais (392.935)

superávit do exercício 585.170

ativo 2014

ativo circulante 7.837.551
 
disponível 6.680.734
  Caixa 15.423
  Bancos - conta movimento 934.085
  Aplicação financeira 5.731.226
 
 realizável em curto prazo 1.070.207
  Clientes 998.068
  Créditos c/ adiantamentos 61.448
  Despesas exerc. seguinte 10.690

 estoques 85.977 
  Gêneros alimentícios 32.429
  Material de escritório 2.244
  Material de limpeza 30.331
  Ingressos promocionais 20.973

outros créditos 635 
  Impostos a recuperar 635

ativo não circulante 45.236.779
 
realizável em longo prazo 217.327
  Outros créditos a receber 128.126
  Depósitos judiciais 89.201

 investimentos 15.028

 imobilizado 44.893.953
  Bens em operação 51.934.906
  Depreciação (7.574.570)
  Imobilizações em andamento 533.617

 intangível 110.471
  Bens em operação 174.170
  Depreciação (63.700)

total do ativo 53.074.331

passivo 2014

passivo circulante 3.114.472
 
 Fornecedores 850.186
 Obrigações trabalhistas e sociais 170.406
 Obrigações fiscais e tributárias 1.015.242
 Adiantamentos de clientes 166.459
 Repasse convênios e promoções 30.987
 Prov. férias, 13º e encargos sociais 638.820
 Repasse seguros 223.261
 Financiamento 19.111

passivo não circulante 583.484
  

Financiamentos 35.036
IPTU 548.448

patrimônio líquido 49.376.376

Patrimônio social 12.722.726
Reserva estatutária 6.269.416
Reservas de reavaliações 29.518.629
  

Resultado do período 865.604

total do passivo 53.074.331

podem ser à vista ou parceladas. O 
saldo compõe as parcelas que vencem 
no mês e as parcelas com vencimento 
futuro.

Provisão de Férias, 13º Salário e 
Encargos Sociais - provisão de nove 
meses de 13º salário e de férias pro-
porcionais ao período aquisitivo de 
cada funcionário.

Repasse Seguro - refere-se a valo-
res a pagar de seguro de vida em gru-
po e de acidentes pessoais de associa-
dos junto à apólice da Par Corretora. 
A entidade é estipulante da apólice.

Financiamentos - são cotas de 
consórcio que foram contempladas 
e utilizadas, tornando-se assim uma 
dívida para a entidade. 

Passivo não circulante
Financiamentos - são cotas de 

consórcio que foram contempladas e 
utilizadas, tornando-se assim uma dí-
vida para a entidade, com vencimento 
superior a 12 meses.

IPTU - provisão antiga que se 

refere ao IPTU da prefeitura de São 
Paulo sobre o imóvel do Cecom.

Patrimônio líquido
O Patrimônio Líquido é represen-

tado pelo patrimônio social inicial, 
acrescido dos superávits e dos efeitos 
da reavaliação de bens do ativo imo-
bilizado decorrente das operações so-
ciais da APCEF/SP.

Patrimônio Social - o superávit do 
exercício será transferido para a conta 
de patrimônio social após a aprovação 
das demonstrações contábeis pela 
Assembleia Geral. 

Reserva Estatutária - previsto no 
§3º do artigo 42 do Estatuto Social, 
“o resultado econômico deverá ser 
transferido 50% para o patrimônio e 
50% para fundo de reserva”. 

Reserva de reavaliação - em março 
de 2005 foi contabilizada reserva de 
reavaliação exclusivamente para os 
bens imóveis baseada em laudos de 
reavaliação elaborados por empresa 
especializada.

Sérgio Takemoto
Diretor-presidente da APCEF/SP

Eliete Alves de Brito Alencar
CRC 261884/O-0
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comemorou o diretor de Esportes da 
Associação, Arnold Reigota Perez.

Uma atleta, cinco medalhas
Uma das medalhistas do futsal, 

Patrícia Mayumi Taguchi (Cedes), 
ganhou outras quatro medalhas na 
natação. Ela conquistou o ouro nos 50 
metros costas, a prata no 50 metros 
borboleta, o bronze no 50 metros pei-
to e ouro no revezamento. Também 
garantiu o quarto lugar no nado livre. 

“Pratiquei natação dos 5 aos 17 
anos, só parei quando entrei na facul-
dade e fico muito contente por ainda 
obter bons resultados”, contou a atle-
ta. “Já no futebol, jogo desde 2008, 
quando o time da APCEF/SP foi cria-

A 11ª edição dos Jogos da Fenae, 
que aconteceu em Goiânia, termi-
nou em 23 de agosto. Foram sete 
dias de competições, mais de 2.200 
atletas representando as 27 APCEFs 
do País, 25 modalidades, mais de 800 
disputas. “Parabenizo a Fenae pela 
realização deste grandioso evento e a 
APCEF/GO pela receptividade. Não é 
fácil organizar o maior evento espor-
tivo de bancários do País”, lembrou 
o diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Os Jogos Nacionais são organi-
zados a cada dois anos, sempre em 
uma cidade diferente. Atletas de todo 
o País preparam-se e treinam muito 
para conseguir um bom resultado. E 
em São Paulo não foi diferente.

Nossa delegação somou 434 pon-
tos e alcançou a quarta colocação 
entre as 27 APCEFs do País. Em pri-
meiro lugar ficou o Distrito Federal.

Futsal feminino
Pela terceira vez, a equipe de São 

Paulo conquistou a medalha de ouro 
no futsal feminino.

Esta edição dos Jogos da Fenae é a 
terceira com disputa na modalidade. 
São Paulo venceu todas as edições: 
em Fortaleza, no Ceará, em 2010, e 
em Vitória, Espírito Santo, em 2012. 
“Parabéns a nossas atletas que du-
rante todo o ano treinaram com garra 
e seriedade. Somos tricampeões!”, 

São Paulo alcançou a quarta colocação entre as 27 APCEFs no 
maior evento esportivo entre bancários do País

Garra e 
superação nos 
Jogos da Fenae

Esportes

do e pouco depois de eu entrar no 
banco”, completou.

Aposentada destaca-se no 
atletismo

A aposentada Elza Vergopolem foi 
destaque no atletismo mais uma vez, 
com a conquista da medalha de ouro 
na corrida rústica 5 km e nos 1.500 
metros. Ela alcançou, ainda, a quarta 
colocação nos 400 metros.

Elza também venceu a prova de 
1.500 metros na edição dos Jogos da 
Fenae em 2012. “Correr essa distân-
cia e sob o sol quente de Goiânia foi 
um grande desafio. Pensei que não 
conseguiria, pois achava que não ha-
via treinado o suficiente. Mas valeu a 

Equipe de futsal feminino, medalha de ouro pela terceira vez consecutiva nos Jogos
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pena o esforço!”, contou a atleta. 

Pequena grande atleta
Durante os Jogos, um pai empur-

rando um carrinho de bebê foi visto 
várias vezes na torcida de São Paulo. 
Daniel de Freitas Almeida Cunha cui-
dava de Mariana, com apenas quatro 
meses, enquanto sua esposa, Maria 
Fernanda Armondi Wildemberg (ag. 
Continental), jogava vôlei de quadra.

Casados há seis anos, Maria Fer-
nanda e Daniel foram juntos a outros 
Jogos, nacionais e regionais, desde 
2006, quando ela ingressou na Caixa, 
ainda no Rio de Janeiro. “Eu não quis 
perder a oportunidade deste evento 
enorme. Como ele pôde tirar férias 
para vir junto, a gente correu atrás”, 
contou a atleta. “É muito bom ter a 
família completa na torcida”, brincou.

Exemplo de luta
Há 10 anos, quando o atleta de vô-

lei da APCEF/SP José Francisco Ma-
dernas Filho (Girec Campinas) des-
cobriu uma grave doença, imaginou 
que sua juventude e sua vida estavam 
perdidas. “Foi um tratamento duro, 
que deixou sequelas psicológicas e 
trouxe consigo a depressão e o desâ-
nimo. Sentia-me uma pessoa diferen-
te, limitada”, lembrou.

Foi só em 2014, quando recebeu 
alta dos médicos, que Francisco vol-
tou a treinar firme. “O pessoal do 
time foi muito importante durante 
minha recuperação. Eles nunca dei-
xaram a peteca cair e me incentiva-
ram a retomar os treinos”, explicou.

Francisco mora em Campinas e 
viaja, todos os sábados, mais de uma 
hora e meia para treinar no clube da 
Associação. “Se tem jogo no domin-
go, fico na casa de uma parente, mas 
não deixo de participar”, explicou.

“A equipe de vôlei não ganhou o 
ouro nos Jogos, mas isso não impor-

Quadro                              
de medalhas

A jogadora de vôlei Maria Fernanda, seu 
marido, Daniel, e a pequena MarianaA aposentada Elza Vergopolem (à direita) e parte da equipe de corredoras da APCEF/SP

ta. Na quadra, somos todos iguais, 
gerentes, superintendentes, técnicos 
bancários... Seria muito bom se esse 
espírito fosse levado para o dia a dia 
no banco. Participar dessa equipe e 
de uma competição dessa magnitude 
é uma lição de vida!”, afirmou. “Te-
nho um carinho especial pela família 
que formamos. Obrigado Fernando, 
Luizão, Ricardo, Babu (Rodrigo), João-
zinho, Osmar, Fabiano, Marcelo, Chris-
tian e Moacir pela força”, concluiu.

Família do vôlei da APCEF/SP: Luizão (técnico), Ricardo (9), Moacir (10), Babu (16), Fabiano (8) e 
Christian (5). Agachados: Joãzinho (4), José Francisco (12), Fernando (2), Osmar (6) e Marcelo (7)

- futsal feminino: ouro.
-  basquete: medalha de prata.
-  tênis simples feminino: medalha de prata.
-  tênis de mesa feminino: prata.
-  tênis simples masculino: bronze.
-  futebol society máster masculino: bronze.
-  tênis dupla feminino: bronze.

Natação
- Patrícia Mayumi Taguchi: ouro nos 50 

metros costas, prata no borboleta e 
bronze no 50 metros peito.

- Márcio Henrique Godinho: ouro no 50 
metros livre.

- Thais Souza Ferreira, Maria Fernanda 
Wildenberg, Laila Brandão e Patrícia 
Mayumi Taguchi: ouro no revezamento.

Atletismo
- Elza Vergopolem: ouro na corrida rústica 5 

km e nos 1.500 metros.
- Maira Seiço Gama: ouro na corrida 10 km.
- Emílio Carlos de Souza Teixeira: prata no 5 km.
- Maria das Dores Daniel Bezerra: prata na 

corrida 10 km.

 Todos os resultados podem ser conferidos  
no site da APCEF/SP - www.apcefsp.org.br - 
ou no hotsite específico dos Jogos da Fenae 

- www.fenae.org.br/jogosfenae2014.
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Esportes

Associados participam de Corrida do 
Pessoal da Caixa na capital e no interior

Desde 2009, APCEFs de todo o 
País organizam, em parceria com a 
Fenae, edições da Corrida do Pessoal 
da Caixa para comemorar o aniversá-
rio da entidade nacional.

Neste ano, a APCEF/SP preparou 
três competições: na capital, no lito-
ral e no interior. No dia 1º de junho, 
a corrida aconteceu no clube, junto 
com as seletivas para os Jogos da Fe-
nae. Dia 15 foi a vez de os empregados 
da região de Ribeirão Preto participa-
rem do evento. No dia 29, a corrida foi 
em Suarão, na praia próxima à Colô-
nia da APCEF/SP.

Copa de Futebol homenageia 
grande incentivador do esporte

De junho a agosto, quatro equipes 
disputaram uma copa de futebol or-
ganizada pela APCEF/SP em home-
nagem ao presidente da Associação 
de Aposentados da Caixa (Apea/SP), 
Ruy Goyano, que cuida da entidade 
parceira há quase 20 anos.

A competição terminou em 3 de 
agosto, com a vitória do time FAD/Fa-
dec contra o time Divisão de Valores.

José Marcos Lopes Barros foi es-
colhido o melhor goleiro e Marco An-

tonio Juca Gimenez foi o artilheiro da 
Copa, com sete gols.

A Copa teve início em junho e to-
dos os jogos aconteceram no clube da 
APCEF/SP, em Interlagos, capital.

No último dia da competição, 
após a premiação, foi feita uma bela 
homenagem a Ruy Goyano, grande 
companheiro de todos os participan-
tes da Copa e incentivador da prática 
esportiva. “O time campeão entregou 
o troféu a ele, como reconhecimento 

de sua amizade e de todo o seu traba-
lho”, contou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.



23

O associado da APCEF/SP e 
sua família têm descontos que 

ninguém mais tem. Confira.

guia
de convênios
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Academias/esportes
4Fit Academia
Rua Tabapuã, 1.128, Itaim Bibi, capital, (11) 
3168-2100 - www.4fit.com.br. Desconto: 10% 
em qualquer plano fechado; 50% na avaliação 
física e 100% na matrícula.

Academia Agilis
Rua Oswaldo Cruz, 669, Santa Paula, São Cae-
tano do Sul, (11) 4318-5590 - www.academia-
agilis.com.br. Desconto: 10% mais isenção de 
matrícula.

Academia Aquaplay
Av. Paraíso, 394, Oswaldo Cruz, São Caetano do 
Sul, (11) 5238-5151 - www.aquaplay.com.br. 
Desconto: 10% em natação, musculação e ginás-
tica mais 50% na matrícula.

Academia Aquapoint
Praça Haroldo Daltro, 56, Vila Carrão, capital, 
(11) 2293-5051 - www.aquapoint.com.br. Des-
conto: 15% em natação, ginástica, hidroginásti-
ca, musculação e programa para crianças.

Academia Biofit
Rua Washington Luiz, 2.100, Sorocaba, (15) 
3221-2930. Desconto: 15% em ginástica, mus-
culação, hidroginástica, natação e artes marciais.

Academia Brasileira de Circo
Av. Nicolas Boer, 120, Pompeia, capital, (11) 
2076-0087 - www.academiadecirco.com.br. 
Desconto: 20% nas aulas de circo. 

Academia Contours - Pinheiros/Perdizes
Rua Cônego Eugênio Leite, 553, Pinheiros, ca-
pital, (11) 3898-2695 - www.contours.com.br. 
Desconto: 50% na taxa de adesão e 15% na men-
salidade dos planos de circuito (semestral, anual 
e 15 meses), exceto Pilates e serviços de estética.

Academia Curves
Unidades na capital e no interior, acesse www.
curves.com.br. Desconto: 80% na matrícula. Pla-
no anual ou semestral, grátis um mês.

Academia Força Vital
Rua Padre Machado, 225, Vila Mariana, capital, 
(11) 5579-0206 - www.forcavitalacademia.com.
br. Desconto: 20% nos planos trimestral, semes-
tral e anual.

Academia Forma & Força
Rua São José, 330, Centro, Marília, (14) 3432-
3092. Desconto: 15% na mensalidade e isenção 
de matrícula.

Academia K2
Unidades na capital e no interior, acesse www.
academiak2.com.br. Desconto: 20% ou 30% de-
pendendo do plano e da filial.

Academia Modelar
Rua Martins Pena, 220, Tatuapé, capital, (11) 
2091-2783 - www.academiamodelar.com.br. 
Des-conto: 10%, exceto promoções e dança de 
salão.

Academia Top Spin & Big Ball
Av. Piraporinha, 414, Alvinópolis, São Bernardo 
do Campo, (11) 4341-8423 - www.topspinbig-
ball.com.br. Desconto: 30% no plano livre.

Academia Youngers
Rua Pedra Azul, 674, Aclimação, capital, (11) 
5571-0209. Desconto: 17,5% e isenção da ma-
trícula no plano trimestral para pagamento em 
dinheiro ou cheque.

Aqua Master Trainer
Rua Delphino Alves Gregório, 75, Mogilar, Mogi 
das Cruzes, (11) 4791-3592 - www.traineracade-
mia.com.br. Desconto: 15% nas mensalidades.

Aquática Campinas
Rua Euclides Vieira 646, Parque São Quirino, 
Campinas, (19) 3256-0593 - www.aquaticacam-
pinas.com.br. Desconto: 7% nos planos semes-
trais e quadrimestrais.

Associação Esportiva São José
Travessa César Leite, 435, Centro, São José dos 
Campos, (12) 3921-8669 - www.aesj.com.br. 
Desconto: valor diferenciado para associados.

Batalha Sport Center
Rua Ângelo Pereira, 310, Vila Talarico, capital, 
(11) 2036-9555 - www.batalha.com.br/acade-
mia. Desconto: 10% em qualquer plano (natação, 
ginástica, musculação, artes marciais, danças e 
escolinha de futebol).

Belle & Shape
Rua Augusta, 1.939, térreo, Cerqueira César, ca-
pital, (11) 3884-8029. Desconto: 10% sobre os 
serviços de estética e 20% nas mensalidades da 
academia, exceto matrícula.

Ebikestore
Unidades em Perdizes e Vila Olímpia - vendas 
pelo site: www.ebikestore.com.br. Desconto: 
10% na compra de peças e acessórios; 15% em 
manutenções de bicicletas; 8% na compra de bi-
cicletas e 5% em bicicletas elétricas.

Ecofit Academia
Rua Cerro Corá, 580, Alto de Pinheiros, capital, 
(11) 2148-4000 - www.ecofit.com.br. Desconto: 
até 33% nos planos da academia.

Gym Pass
Unidades na capital e no interior, acesse www.
gympass.com.br. Desconto: 15% no valor do 
passe em mais de 240 academias conveniadas.

Holiday Academia
Rua Manuel de Nóbrega, 1.502, Paraíso, capital, 
(11) 3885-8484 - www.holidayacademia.com.br. 
Desconto: 29% no plano de 8 meses e 35% no 
plano de 12 meses.

EMPRESAS ConVEnIADAS
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Jump Academia
Av. Pompeia, 568, Pompeia, capital, (11) 3675-
2300 - www.jumpacademia.com. Desconto: 15% 
nos planos anual, semestral, trimestral e mensal.

Kaimoto Estúdio de Pilates
Rua Santa Generosa, 80, Saúde, capital, (11) 
2577-0184 - www.kaimotopilates.com.br. Des-
conto: 15% a 20% nos serviços.

Marino Squash
Rua Piracema, 211, Sta. Terezinha, capital, (11) 
2236-7955 - www.marinosquash.com.br. Des-
conto: 15% nas aulas de squash e locação de 
quadra.

nível A Academia
Unidades na capital, acesse www.nivela.com.br. 
Desconto: 10% para planos trimestral, semestral 
e anual em ginástica e musculação.

Somma Pilates Studio
Rua Simão Alvares, 349, Pinheiros, capital, (11) 
3081-2500 - www.sommapilates.com.br. Des-
conto: 5% e isenção de matrícula.

Uno Sports
Rua Benedito Faustino de Moraes, 72, Guarulhos, 
(11) 2443-0694 - www.unosports.com.br. Des-
conto: isenção de matrícula, biometria e 50% nos 
planos anuais em natação, hidroginástica, mus-
culação, ginástica, danças, artes marciais e ioga.

Waterside Academia
Rua Javoraú, 400, Freguesia do Ó, capital, (11) 
3932-3809. Desconto: 10% sobre os planos.

Alimentações/bebidas
Chocolate Platanus
Rua Felício Raimundo, 338, Vila Jaguaribe, Cam-
pos do Jordão, (12) 3662-2262. Desconto: 10% 
à vista.

Ismael da Costa Ubatuba
Rua Liberdade, 704, Ubatuba, (12) 3832-2948. 
Desconto: 15% no valor total consumido.

Pedaço da Pizza
Unidades na capital, acesse www.opedacodapi-
zza.com.br. Desconto: 10% nas  lojas Itaim, Jar-
dins, Vila Olímpia  e Mogi das Cruzes.

Ponto do Churrasco
Av. Nossa Sra. do Sabará, 4.299, Interlagos, ca-
pital, (11) 5611-6602 - www.pontodochurrasco.
com.br. Desconto: 5% em produtos e serviços, 
inclusive festas.

Restaurante Beira Rio
Av. Rosa Senhorini Zero, 36, Cachoeira de Emas, 
Pirassununga, (19) 3565-1331 ou (19) 3565-
1233 - www.restbeirario.com.br. Desconto: 10%.

Restaurante Tahiti Pizza Bar
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 367, Pitangueiras, 
Guarujá, (13) 3387-2272 - www.tahitirestauran-
te.com.br. Desconto: 15%, exceto promoções.

Restaurante Tahiti Monduba
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.392, Pi-
tangueiras, Guarujá, (13) 3386-6302 - www.
tahitirestaurante.com.br. Desconto: 15%, exceto 
promoções.

Trio Alimentos
Descontos na compra dos produtos direto pelo site 
www.trioparceiros.com.br. Desconto: até 40%.

Vinícola Don Abel
RS 324, km 50, Casca, Rio Grande do Sul, (54) 
3347-2064 - www.donabel.com.br. Desconto: 
15% nas compras pelo site.

Automóveis/motos
Della Via Pneus
Unidades na capital e no interior, acesse www.
dellavia.com.br. Disk Della Via (11) 2333-3235. 
Desconto: 20% em alinhamento e balanceamen-
to e 5% nos produtos da loja, exceto promoções 
vigentes. Check-up grátis.

Junicar Centro Automotivo
Av. do Cursino, 3.740, Vila Moraes, capital, (11) 
5073-5832 - www.junicar.com.br. Desconto: en-
tre 10% e 35%.

Platinum Pneus
Av. Guarapiranga, 751, Santo Amaro, capital, 
(11) 5683-4100. Desconto: até 30%, dependen-
do da tarefa contratada.

Security Glass
Av. Moaci, 423, Moema, capital, (11) 4304-3200 
- www.securityglass.com.br. Desconto: 20% no 
serviço e pagamento em quatro vezes, sem juros.

Tapeçaria Alemão -  
Bancos de Couro e Acessórios
Unidades nas zonas leste, oeste e centro - www.
alemao.com.br. Desconto: 15% em revestimen-
tos em couro e 10% em acessórios.

Bem-estar
Benditos Pés
Av. Prestes Maia, 241, 8º andar, sala 824, Centro, 
capital, (11) 3227-6426 ou 4506-3120 - www.ben-
ditospés.com.br. Desconto: de 15% nos serviços 
de tratamento, exceto análises clínicas de coletas 
micológicas e produtos da loja. Oferta de uma 
consulta grátis, ao fim de 11 consultas, a serem 
agendadas no espaço de 15 meses.

Facilitas
Av. Paulista, 2.073, Horsa 1, Conjunto Nacional, 9º 
andar, cj. 912, Consolação, capital - www.deixede-
fumar.com.br. Desconto: 25% à vista.

Brinquedos/perfumes/
presentes

CaD´oro Joalheria
Rod. Régis Bittencourt, km 271,5, loja 116, Ta-
boão da Serra, (11) 4787-7959. Desconto: 12%, 
exceto promoções.

Clóvis Atacadista
Av. Vautier, 545, Pari, capital, (11) 3229-7056 - 
www.clovisatacadista.com.br. Desconto: 15% 
em brinquedos.

Sepha Perfumes
Vendas pelo site www.sepha.com.br ou 0800 
8871147. Desconto: 10% em todos os produtos.

Sofuton
Rua Inácio Pereira da Rocha, 295, Vila Madalena, 
capital, (11) 3813-9700 - www.sofuton.com.br. 
Desconto: 10% na loja, exceto liquidação.

Buffets
Espaço Elite Buffet
Rua Carlos Eugênio de Siqueira Salerno, 222, 
Campolim, Sorocaba, (15) 3013-7143 - www.es-
pacoelite.com.br. Desconto: até 10% nos valores 
cobrados pelo salão de festas, buffet e decoração.

Monte Castelo Eventos
Rua João Francisco de Oliveira, 330, Centro, 
Ribeirão Pires, (11) 4511-4620 ou 4511-3835 - 
www.montecasteloeventos.com.br. Desconto: 
10% na locação do espaço, buffet completo, de-
coração, fotos, filmagem, som e iluminação.

Drogarias/manipulação
Botica Artesanal
Rua Delgado Pinto de Toledo, 3332, Centro, São 
José do Rio Preto, (17) 3233-0631 - www.boti-
caartesanal.com.br. Desconto: 20% nos medica-
mentos manipulados, alopáticos e homeopáticos 
e 5% em produtos de revenda.  

Botica Magistral
Rua Ribeiro de Barros, 1.544, Centro, Pres. Pru-
dente, (18) 3221-4334 - www.boticamagistral.
com.br. Desconto: 10% à vista ou 5% nos par-
celamentos.

Byoderma
Rua Lamartine Delamare, 246, Vila Alves, Guara-
tinguetá, (12) 3133-4077 - www.byoderma.com.
br. Desconto: 25% em produtos manipulados e 
5% nos demais.

Droga Raia
Unidades na capital e no interior, acesse www.
drogaraia.com.br.  Desconto: 5% em medica-
mentos, 10% em perfumaria e débito em conta.

Drogaria Estação
Unidades na Grande São Paulo, acesse www.dro-
gariaestacao.com.br. Desconto: 20% em medi-
camentos e 15% em perfumaria, para pagamento 
à vista.

Drogaria Farmayelen
Rua dos Estudantes, 43, Centro, Iguape, (13) 
3841-4227. Desconto: 10% em medicamentos 
de marca; 20% nos genéricos; 30% em similares 
e 5% em perfumaria.

Drogaria Santo Antonio
Av. Dr. Januário Miraglia, 998, Vila Abernéssia, 
Campos do Jordão, (12) 3668-9100. Desconto: 
débito em conta.

Farma Adrian´s
Rua Aurora Soares Barbosa, 93, Vila Campesina, 
Osasco, (11) 3682-0070 - www.farmaadrians.
com.br. Desconto: 15% em manipulações ho-
meopáticas à vista; 20% em manipulações alo-
páticas à vista; 5% em produtos para revenda 
ou 5% em três parcelas sem juros no cartão de 
crédito.



26

guia de convênios

Granfarma
Unidades na Grande São Paulo, acesse www.
drogariagranfarma.com.br. Desconto: de 15% a 
41% no pagamento à vista.

Integrita Fórmulas
Rua Pedra Azul, 532/538, Aclimação, capital, (11) 
5575-8038 ou 5579-6517 - www.integrita.com.
br. Desconto: 20% em medicamentos manipula-
dos, alopáticos e fitoterápicos.

La Pharma
Rua Maestro João G. de Araújo, 89, Água Fria, capi-
tal, (11) 2971-1414 ou 2972-4022. Desconto: 10% 
no débito ou à vista; duas vezes nas compras acima 
de R$ 50; ou em três vezes acima de R$ 100.

Pharma Floralquimista - Manipulação
Rua Boa Esperança, 324, Tatuapé, capital, (11) 
2092-2729. Desconto: 30% em alopatia e 15% 
em homeopatia.

Vico Farma - Lapa
Rua Pio XI, 335, Lapa, capital, (11) 3832-9149 ou 
3832-4000. Desconto: 10% em medicamentos; 
pagamento em três vezes acima de R$ 50.

Vico Farma - Mooca
Av. Paes de Barros, 908, Mooca, capital, (11) 
2605-8412. Desconto: 20% nas fórmulas e mani-
pulações. Entrega gratuita em São Paulo a partir 
de R$ 40.

Educação/conhecimento
Academia Brasileira de Arte (Abra)
Unidades no Brooklin, Alphaville, Vila Mariana 
e Pinheiros, capital, acesse www.abra.com.br. 
Desconto: 15% nos cursos técnicos e regulares. 

Associação dos Amigos da Estação  
Ciência (AAEC)
Rua Guaicurus, 1.394, Lapa, capital, (11) 3673-
7022 - www.eciencia.usp.br. Desconto: preços 
especiais.

Arte São Paulo - Esc. de Artes e Profissões
Unidades na capital, acesse www.artesaopaulo.
com.br. Desconto: 10% e isenção de matrícula.

Barsa Planeta Internacional
Av. Francisco Matarazzo, 1.500, 4º andar, cj. 41 
e 42, Água Branca, capital, 0800 07712013. Des-
conto: 5% sobre o menor preço do Brasil.

BBS - Brazilian Business School
Alameda Santos, 745, 1° andar, Cerqueira César, 
capital, (11) 3266-2586 ou 3289-3345 - www.
bbs.edu.br. Desconto: 10% nas mensalidades.

Bit Company
Unidades na capital e no interior, acesse www.
bitcompany.com.br. Desconto: 20% nos cursos, 
exceto técnicos.

Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU)
Unidades em Sorocaba, acesse o site www.cc-
beusorocaba.com.br. Desconto: 30%.

Central de Concursos
Unidades na capital e na Grande São Paulo, 
acesse o site www.centraldeconcursos.com.br. 
Desconto: 10% nas mensalidades dos cursos e 
na venda de material didático, inclusive apostilas.

Centro Informático Treinasoft
Av. Onze de Junho, 63, Vila Clementino, capital, 
(11) 5573-9067 - www.treinasoft.com.br. Des-
conto: 20% nos cursos modulares e à distância.

Centro Universitário Barão de Mauá
Unidades em Ribeirão Preto, acesse www.ba-
raodemaua.br. Desconto: 10% em graduação, 
formação específica e colégio, exceto matrícula.

Centro Universitário Ítalo Brasileiro
Av. João Dias, 2.046, Santo Amaro, capital, (11) 
5645-0099 - www.italo.br. Desconto: 20% em 
graduação, pós-graduação, ensinos infantil, fun-
damental e médio.

Centro Universitário Moura Lacerda
Unidades em Ribeirão Preto e Jaboticabal, aces-
se www.portalmouralacerta.com.br - 0800 707 
1010. Desconto: 5% para os cursos, inclusive 
ensinos infantil, fundamental, médio e técnico.

Colégio Integrado Guarulhos (CIG)
Rua Dr. Sólon Fernandes, 151, Vila Rosália, Guaru-
lhos, (11) 2455-0122 - www.cig.br. Desconto: 20%.

Colégio Alvorada
Praça N. Sra. das Vitórias, 91, Vila Formosa, capi-
tal, (11) 2674-0262 - www.colegioalvorada.com.
br. Desconto: 30% a 60%, dependendo do curso.

Colégio Celestin Freinet
Rua Cap. Macedo, 205, 217, 356 e 408, Vila 
Mariana, capital, (11) 5549-9455 - www.colegio-
alvorada.com.br. Desconto: 35% a 60%, depen-
dendo do curso.

Colégio Drummond
Rua Prof. Pereira de Freitas, 401/415, Tatuapé, ca-
pital, (11) 6942-1488 ou 2076-4610. Desconto: de 
30% a 70%, dependendo do curso e da unidade.

Colégio Eduardo Gomes
Rua Major Carlos del Prete, 1.120, Santo Antônio, 
São Caetano do Sul, (11) 4229-2919 - www.cole-
gioeduardogomes.com.br. Desconto: 30%.

Colégio França
Rua Antônio Reinaldo Gonçalves, 468, Vila Cai-
çara, Praia Grande, (13) 3477-6463 - www.cole-
giofranca.com.br. Desconto: 50% em educação 
infantil, ensino fundamental e médio.

Colégio Higienópolis
Rua Dr. Martinico Prado, 156, Santa Cecília, ca-
pital, (11) 3221-4817 - www.colegiohigienopolis.
com. Desconto: 15% na educação infantil e ensi-
no fundamental.

Colégio Integração
Rua Prof. Antônio de Castro Lopes, 613, Er-
melino Matarazzo, capital, (11) 2546-7597 ou 
2545-6737 - www.colegiointegracao.com.br. 
Desconto: 20% para educação infantil, ensinos 
fundamental e médio.

Colégio Integrado Paulista
Rua Serra de Jairé, 658, Belenzinho, capital, (11) 
2823-4171 - www.cip.g12.br. Desconto: 20% na 
mensalidade do ensino fundamental.

Colégio Interativo
Rua Caracarai, 50, Cidade Patriarca, capital, (11) 
2684-7471 - www.colegiointerativo.com. Des-
conto: 30% na matrícula e mensalidade.

Colégio La Fontaine - Unidade I
Rua Azevedo Soares, 318, Tatuapé, capital, (11) 
2671-5909 - www.colegiolafontaine.com.br. 
Desconto: 10% nas mensalidades.

Colégio La Fontaine - Unidade Baby
Rua Demétrio Ribeiro, 589, Tatuapé, capital, 
(11) 2673-5181 - www.colegiolafontaine.com.br. 
Desconto: 10% nas mensalidades.

Colégio Lumen
Rua Afonso Celso, 671, Vila Mariana, capital, 
(11) 5579-1191 - www.colegiolumen.com.br. 
Desconto: 20% nas mensalidades.

Colégio Luterano - Anália Franco
Rua Artur Bernardes, 453, Anália Franco, capital, 
(11) 2675-1144 - www.luterano.com.br. Des-
conto: 10%, exceto cursos extracurriculares e a 
distância.

Colégio Luterano - Ipiranga
Rua Prof. Vilalva Júnior, 73, Ipiranga, capital, 
(11) 2915-7966 - www.luterano.com.br. Des-
conto: 10%, exceto cursos extracurriculares e a 
distância.

Colégio Luterano - Ipiranga Educação 
Infantil
Rua Monsenhor Du Dreneuf, 44, Ipiranga, ca-
pital, (11) 2914-5583 - www.luterano.com.br. 
Desconto: 10%, exceto cursos extracurriculares 
e a distância.

Colégio Maria José
Alameda Glete, 532, Campos Elíseos, capital, 
(11) 3357-2355 - www.colegiomariajose.com.br. 
Desconto: 15% nas mensalidades.

Colégio Maria Montessori
Av. Jurucê, 402, Moema, capital, (11) 5011-3565 
ou 5011-0333 - www.montessorinet.com.br. 
Desconto: 10% nos serviços educacionais.

Colégio objetivo Saúde
Rua Apotribu, 57, Saúde, capital, (11) 5078-
6136 ou 5078-7627 - www.objetivosaude.com.
br. Desconto: 20% para período integral (12 
horas, exceto berçário e turmas baby I e II) em 
educação infantil (a partir do infantil I) e ensino 
fundamental I.

Colégio Papa Mike
Rua Minas Bogasian, 350, Centro, Osasco, (11) 
3685-2120 - www.papamike.com.br. Desconto: 
10% em todos os cursos.

Colégio Progressão - Taubaté 1
Av. Nove de Junho, 51, Centro, Taubaté, (12) 
3621-6030 - www.progressao.com.br. Descon-
to: 10% nos cursos pré-vestibular extensivo e 
semiextensivo.

Colégio Reino do Ensino
Av. Dr. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 
1.459, Vila Talarico, capital, (11) 2741-7252 - 
www.colegioreinodoensino.com.br. Desconto: 
15% no berçário, educação infantil, ensinos fun-
damental e médio.

Colégio Santa Cecília
Rua Oswaldo Cruz, 266, Boqueirão, Santos, (13) 
3202-7105 - www.colegio.unisanta.br. Descon-
to: 15% sobre a mensalidade, exceto matrícula.
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Colégio Stagio
Rua 14 de Julho, 121, Rudge Ramos, São Bernar-
do do Campo, (11) 4367-1444 - www.colegiosta-
gio.com.br. Desconto: 30% na primeira parcela 
da anuidade e 10% nas demais mensalidades.

Colégio Torricelli
Av. Monteiro Lobato, 679, Centro, Guarulhos, 
(11) 2183-8499 - www.torricelli.g12.br. Descon-
to: 20% nas mensalidades, exceto matrícula.

Colégio Universitas
Rua Venâncio José Lisboa, 6, Ponta da Praia, 
Santos, (13) 3261-5767 - www.colegiouniversi-
tas.com.br. Desconto: 10% na educação infantil 
(a partir de 3 anos) e no ensino fundamental.

CR Basso Consultoria e Treinamento
Rua Carneiro da Cunha, 167, cj. 57, Saúde, capital, 
(11) 5591-3006 - www.crbasso.com.br. Descon-
to: 20% nos cursos e facilidade no pagamento.

Data Byte - Unidade República
Rua Barão de Itapetininga, 220, 1° andar, Repú-
blica, capital - www.databyte.com.br. Desconto: 
50% mais curso de digitação gratuito.

Embelleze
Unidades na capital e no interior, acesse www.ins-
titutoembelleze.com. Desconto: 30% nos cursos.

Eniac
Rua Força Pública, 89, Guarulhos, (11) 2472-
5500 - www.eniac.com.br. Desconto: valores es-
peciais nos ensinos fundamental, médio, técnico 
e superior.

Escola João XXIII
Av. Penha de França, 35, Penha, (11) 6192-8400 
- www.joao23.com.br. Desconto: de 25% a  50% 
dependendo do ano e do curso.

Escola Passinho Inicial
Rua Capitão Macedo, 356, Vila Mariana, capital. 
Desconto: 20% no berçário e educação infantil.

Eurodata
Consulte a unidade mais próxima no site www.
eurodata.com.br. Desconto: 60% nos valores, 
com isenção de matrícula, material incluso.

Frontiere Tecnologia e Serviços  
(Grupo Educa Mais)
Av. Brig. Luís Antonio, 4.899, Jd. Paulista, capi-
tal, (11) 3775-5318 - www.educamaisead.com.
br. Desconto: 10% em tutoria online, plataforma 
LMS própria e atendimento nacional ao aluno.

Infopró Brasil
Av. Jamaris, 100, Moema. (11) 2387-4184 - 
www.infoprobrasil.com.br. Desconto: 20% nos 
cursos online e possibilidade de parcelamento.

Informática para a Melhor Idade
Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, 403, 
(11) 3207-8111. Desconto: 15%.

Instituto Lagus
Av. Interlagos, 2.330, capital, (11) 5631-9788 - 
www.institutolagus.com.br. Desconto: de 15% a 
20% em computação, inglês e espanhol, profis-
sionalizantes e de hardware.

Investeducar Treinamento e Desenvolvimento
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.226, 9º andar, capi-
tal - www.investeducar.com.br. Desconto: 10% 
nos cursos e palestras sobre mercado financeiro 
e finanças pessoais.

Liceu Braz Cubas
Rua Cap. Manoel Caetano, 265, Centro, Mogi das 
Cruzes, (11) 4728-3430 - www.liceubrazcubas.
com.br. Desconto: 20% nos cursos.

M9 Consultoria de Imagem Pessoal
Alameda Lorena, 1.160, cj 102, Jardim Paulista, 
capital, (11) 2483-9887. Desconto: 20% nos ser-
viços oferecidos.

núcleo de Educação Infantil Mantoan
Rua Antenor Pinto Mendonça, 78, Jardim Realce, 
Suzano, (11) 4741-1824. Desconto: 20%.

objetivo Infantil Unidade Alfa Maior
Rua Américo Brasiliense, 656, centro, São Ber-
nardo do Campo. Desconto: 30% na primeira 
parcela da anuidade, parcelado em três vezes; 
15% para integral (de 10 a 12 horas); 10% no 
semi-integral (de 7 a 9 horas); 5% para meio-
-período (de 4 a 6 horas).

Tecnoponta Informática
Av. Conselheiro Nébias, 532, cj. 72/73, Encruzi-
lhada, Santos, (13) 2104-4777 - www.tecnopon-
ta.com.br. Desconto: 20% ou 25%, dependendo 
da forma de pagamento.

Universitário Vestibulares
Av. Tuiuti, 2.107, Tatuapé, capital, (11) 3796-
0574 - www.universitariovestibulares.com.br. 
Desconto: 50% nos cursos pré-vestibulares e 
pré-vestibulinhos; 50% na taxa de matrícula.

Eletrodomésticos/
eletrônicos/informática

Blue Tech
Rua Tijuco Preto, 188, Tatuapé, capital, (11) 
2093-0002 - www.bluetechcomputadores.com.
br. Desconto: 10% em informática, 5% em peças 
e descontos especiais em compras.

Brastemp e Consul (Compra Certa)
Vendas pelo www.compracerta.com.br/corporati-
vo. Desconto: valores especiais para associados, 
solicite senha no Departamento de Convênios.

Dell Computadores do Brasil
Vendas pelo telefone 0800 970-0246, consultas 
no site www.dell.com.br. Desconto: valores es-
peciais para associados, solicite a senha no De-
partamento de Convênios da APCEF/SP.

Fast Shop
Vendas pelo fastclub.fastshop.com.br/apcefsp. 
Desconto: valores especiais para associados, 
solicite a senha no Departamento de Convênios.

Fuji Service
Rua Nicola Bocaiuva Vivilechio, 287, Centro, ca-
pital, 5531-7088. Desconto: até 33% na tabela.

Sony Store
Vendas pelo www.sony.com.br/store/corporati-
vo. Desconto: valores especiais para associados, 
solicite a senha no Departamento de Convênios.

Walmart
Loja on-line: www.walmart.com.br/apcefsp. 
Desconto: 10% nos produtos comercializados. 
Condições não valem para lojas físicas do Wal-
mart, categoria Market Place e lista de serviços. 

Ensino superior
Anhanguera Educacional
Unidades na capital e no interior, acesse www.
unianhanguera.edu.br. Desconto: 10% nos cur-
sos de pós-graduação.

Centro Hermes de Educação Superior  
(conveniado FGV)
Rua 28 de Outubro, 250, Alto da Boa Vista, Soro-
caba, (15) 2101-0707. Desconto: 12% a partir da 
13ª parcela de MBA e pós-graduação latu sensu.

Centro Universitário Assunção - UniFai
Rua Afonso Celso, 671/771, Vila Mariana, capital, 
(11) 5087-0199 - www.unifai.edu.br. Desconto: 
25% ou 30%, exceto arquitetura, direito, farmá-
cia, fisioterapia, enfermagem, pedagogia, teolo-
gia e filosofia.
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Centro Universitário Barão de Mauá
Unidades em Ribeirão Preto, acesse www.ba-
raodemaua.br. Desconto: 10% em graduação, 
formação específica e colégio, exceto para o pa-
gamento da matrícula.

Centro Universitário Ítalo Brasileiro
Av. João Dias, 2.046, Santo Amaro, capital, (11) 
5645-0099 - www.italo.br. Desconto: 20% em 
graduação, pós-graduação, ensinos infantil, fun-
damental e médio.

Centro Universitário Lusíada
Rua Armando de Salles Oliveira, 150, Santos, SP 
(13) 3202-4500 - www.lusiada.br. Desconto: de 
15% a 20%.

Centro Universitário Moura Lacerda
Unidades em Ribeirão Preto e Jaboticabal, aces-
se www.portalmouralacerta.com.br - 0800 707 
1010. Desconto: 5% para todos os cursos.

Centro Universitário Sant´Anna
Rua Voluntários da Pátria, 257, Santana, capital, 
(11) 2175-8042 ou 2175-8000 - www.santanna.
br. Desconto: 50% na matrícula e vantagens.

Claretiano Colégio e Faculdade
Rua Martim Francisco, 636-A, Santa Cecilia, capi-
tal, (11) 3823-5969 - www.claretiano-sp.com.br. 
Desconto: 15% para graduação presencial.

Cogeae - PUC/SP
Rua da Consolação, 881, Consolação, capital, 
(11) 3124-9612 - www.pucsp.br/cogeae. Des-
conto: 10% em especialização, aperfeiçoamento 
e extensão.

Eniac
Rua Força Pública, 89, Guarulhos, (11) 2472-
5500 - www.eniac.com.br. Desconto: valores es-
peciais nos ensinos fundamental, médio, técnico 
e superior.

FAAP
Unidades em São Paulo, São José dos Campos e 
Ribeirão Preto, acesse www.faap.br. Desconto: de 
10% em pós-graduação lato sensu ou nos cursos 
de extensão.

FACSP - Faculdade São Paulo
Av. Liberdade, 808, Liberdade, capital, (11) 
3277-8444 - www.facsp.com.br. Desconto: 20% 
na graduação e de 10% em pós-graduação e ex-
tensão.

Faculdade Campos Elíseos
Rua Vitorino Carmilo, 644, Santa Cecília, capital, 
(11) 3661-5400 - www.faesp.br. Desconto: 20% 
para associados e 10% para dependentes.

Faculdade Cantareira
Rua Marcos Arruda, 729, Belém, capital, (11) 
2790-5900 - www.cantareira.br. Desconto: de 
20% a 40%.

Faculdade Drummond
Unidades na capital, acesse www.drummond.
com.br. Desconto: de 20% a 45%, dependendo 
do curso.

Faculdade Eduvale - Campus Avaré
Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 347, Jardim 
América, Avaré, (14) 3733-8585 - www.eduvale-
avare.com.br. Desconto: de 20% em graduação e 
pós-graduação.

Faculdade EPD
Av. Liberdade, 956, Liberdade, capital, (11) 
3273-3600 ou 0800 775 5522 - www.epd.edu.
br. Desconto: 20% na graduação, 10% na pós-
-graduação e extensão.

Faculdade e Escola Técnica Método de São 
Paulo (Famesp)
Av. Jabaquara, 1.314, Mirandópolis, capital, (11) 
5587-5700 - www.famesp.edu.br. Desconto: de 
20% a 70%, dependendo do curso.

Faculdade Impacta de Tecnologia (FIT)
Rua Árabe, 71, Vila Clementino, capital, (11) 
3254-8300 - www.impacta.edu.br. Desconto: 
20% nos cursos.

Faculdade Santa Marcelina
Unidade em Perdizes e Itaquera, na capital, aces-
se www.fasm.edu.br. Desconto: de 15% a 50%, 
dependendo do curso.

Faculdade Sudoeste Paulistano
Av. Prof. Francisco Morato, 1.888/1.900, Butan-
tã, capital, (11) 3721-5243. Desconto: de 30% a 
40% nos cursos de graduação e pós-graduação.

Faculdade de Tecnologia (FIAP)
Unidades na capital, acesse www.fiap.com.br e 
procure a mais próxima - (11) 3385-8010. Des-
conto: de 10% a 19%, dependendo do pagamento.

Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, Gas-
tronomia e Turismo de São Paulo (Hotec)
Rua das Palmeiras, 184, Santa Cecília, capital, 
(11) 3246-2888 - www.hotec.com.br. Desconto: 
de 22% a 34% na utilização dos serviços.

Faculdade Trevisan
Av. Tiradentes, 998, 7º andar, Brás, capital, (11) 
3138-5219. Desconto: 10% na graduação em 
Administração, Marketing, Relações Internacio-
nais e Ciências Contábeis, 15% em pós-gradua-
ção, MBA e educação executiva.

Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG)
Rua Barão de Mauá, 95, Centro, Guarulhos, (11) 
2409-3533 - www.fg.edu.br. Desconto: 20% nas 
mensalidades.

Faculdades Integradas Rio Branco
Rua Capitão Inácio do Rosário, 133, Lapa, capital, 
(11) 3879-3150 - www.riobrancofac.edu.br. Des-
conto: 15% em extensão e especialização.

Faculdades Integradas Torricelli
Rua do Rosário, 300, Guarulhos, (11) 2107-1900 
- www.torricelli.com.br. Desconto: de 5% a 15% 
dependendo do curso.

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)
Unidades na capital, acesse www.fmu.br. Des-
conto: de 10% a 20%, dependendo do curso.

Faculdade Paulus de Tecnologia e  
Comunicação (Fapcom)
Rua Major Maragliano, 191, Vila Mariana, capital, 
(11) 2139-8591 ou 2139-8593 - www.fapcom.
com.br. Desconto: de 30% a 40%, dependendo 
do semestre.

Fundação Escola de Sociologia e Política 
(Fespsp)
Rua General Jardim, 522, Vila Buarque, capital, 
(11) 3123-7800 - www.fespsp.org.br. Desconto: 
15% nos cursos de graduação e pós-graduação.

Fundação para o Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (Fundetec)
Alameda Nothmann, 598 - Campos Elíseos, (11) 
3222-6969 - www.faculdadefundetec.com.br. 
Desconto: 55,7% na graduação e 20% na pós-
-graduação.

Humaniversidade Holística
Alameda dos Guaramomis, 1.055, Planalto Pau-
lista, capital, (11) 5055-2800 - www.humaniver-
sidade.com.br. Desconto: 15% em cursos livres.

IBE - FGV
Unidades no interior, acesse www.ibe.edu.br. 
Desconto: 15%.

Instituto nacional de Pós-Graduação  
(InPG)
Unidades na capital e no interior, acesse www.
inpg.com.br. Desconto: 20% ou 30% sobre o va-
lor mensal das parcelas.

Instituto Itesa
Rua Oriçanga, 141, Saúde, (11) 5594-0359 - 
www.institutoitesa.com.br. Desconto: 10% nos 
cursos de pós-graduação, lato sensu e aprimo-
ramento profissional.

Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa 
(Ipep)
Unidades na capital e no interior, acesse www.
ipep.edu.br. Desconto: de 15% a 55%.

Senac Santos
Av. Conselheiro Nébias, 309, Vila Mathias, San-
tos, (13) 2105-7799 ou (13) 2105-7700 - www.
sp.senac.br/santos. Desconto: 5% nos cursos 
de qualificação profissional e técnico; 10% nos 
cursos livres, extensão universitária (exceto Co-
zinheiro Chefe Internacional), pós-graduação 
lato sensu e eventos; 10% de domingo a sexta-
-feira no Grande Hotel São Pedro e Grande Hotel 
Campos do Jordão (baixa temporada) ou 5% de 
sexta-feira a domingo; 20% na Editora Senac São 
Paulo na aquisição de livros e produtos da editora 
(publicações adquiridas na rede Senac).

Unicastelo - Universidade Camilo  
Castelo Branco
Unidades na capital e no interior, acesse www.
unicastelo.br - 0800 170099. Desconto: 10% 
para graduação e pós-graduação lato sensu e 5% 
nos cursos a distância.

Unicid - Universidade Cidade de São Paulo
Rua Cesário Galeno, 432/448, Tatuapé, capital, 
(11) 2178-1408 - www.unicid.br. Desconto: de 
10% a 20%.
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Água Viva Hotel
Rua Aurora Forti Neves, 350, Olímpia, (17) 3281-
7005 - www.aguavivahotel.com.br. Desconto: 
12% nas diárias.

Click Hotéis
Vendas pelo telefone (11) 2376-1670, consulte o 
site www.clickhoteis.com.br. Desconto: 10% em 
reservas em hotéis, traslados e passeios.

Comfort Hotel Downtown
Rua Araújo, 141, Centro, capital, (11) 2137-4600. 
Desconto: tarifas especiais em todos os hotéis.

Dan Inn Hotel
Unidades na capital e no interior, consulte www.
daninnhotel.com.br. Desconto: 10% nas diárias.

Eco Pousada Cheiro da Terra
Estrada Sorocaba Tapiraí, Tanque Velho, Gleba C, 
Vale do Funil, Piedade, (15) 3299-6327 ou (19) 
3455-7419 - www.pousadacheirodaterra.com.br. 
Desconto: 5% ou 10%, dependendo do período.

GJP Hotéis
Unidades em todo o País, acesse www.gjphoteis.
com.br. Desconto: 10%.

Hotel Cardum Palace
Rua Coronel Benedito Pires, 61, Centro, Soroca-
ba, (15) 3219-4900 - www.hotelcardum.com.br. 
Desconto: preços especiais para associados.

Hotel-Fazenda Encontro das Águas
Estrada Fazenda Velha, Rodovia SP 79, km 151,5, 
Centro, Tapiraí, (15) 3277-1140 - www.encontro-
dasaguas.com.br. Desconto: 20% nas diárias.

Hotel-Fazenda Foz do Marinheiro
Rod. Vicinal José de Abreu, km 12,5, Centro, Car-
doso, (17) 3466-6133 - www.vivendadoportal.
com.br. Desconto: de 5% a 20%, dependendo 
do período.

Hotel-Fazenda Vale dos Eucaliptos
Estr. de Piedade, km 22, Piedade, (11) 3815-
4500 - www.valedoseucaliptos.com.br. Descon-
to: 10% na hospedagem.

Hotel-Fazenda Solar das Andorinhas
Rua Ivan de Abreu Azeveo, 333, Campinas, (19) 
3757-2700 - www.hotelfazendasolardasandori-
nhas.com. Desconto: 10% ou 20%.

Hotel-Fazenda Vale da Mantiqueira
Fazenda Sertãozinho, s/n, Sertãozinho, (35) 
3373-1900 - www.valedamantiqueira.com.br. 
Desconto: 10%.

Hotel-Fazenda Vale Verde
Rua Jacutinga, 235, Taperas, Estiva Gerbi, (35) 
3438-2820 - www.pousadavaleverde.com.br. 
Desconto: 10%.

Hotel Gran Corona
Rua Basílio da Gama, 101, Centro, capital, (11) 
3214-0043 - www.grancorona.com.br. Descon-
to: 20%.

Hotel Gran Roca
Av. Walter Engracia de Oliveira, 229, Estância 
Lynce, Atibaia, (11) 4414-7777 - www.granro-
ca.com.br. Desconto: 20% nas tarifas, exceto 
pacotes.

Hotel Guarany
Rua São Paulo, 444, Centro, Águas de Lindoia, 
(19) 3824-1011 - www.hotelguarany.com.br. 
Desconto: 10%.

Hotel oscar Inn Eco Resort
Rodovia SP 360, km 177, Morro Pelado, Águas 
de Lindoia, (19) 3824-9000 - www.oscarinn.com.
br. Desconto: 10% nas diárias, exceto pacotes.

Hotel Panorama
Rua Independência, 143, Águas de Lindoia, (19) 
3824-1264 - www.hotelpanorama.com.br. Des-
conto: 10% ou 15%, dependendo do período.

Hotel Pousada Vivenda do Portal
Rua 2 da Estrada José B. Barreto, 113, Chácara 
Marina, Ibitinga, (16) 3341-5131 - www.vivenda-
doportal.com.br. Desconto: 10% nas diárias e no 
restaurante.

Hotel San Michel
Largo do Arouche, 200, Centro, capital, (11) 
3224-1420 - www.sanmichelhotel.com.br. Des-
conto: 60%.

Hotel Zanon
Rua Senador Teotônio Vilela, 70, Vilage do Ara-
guana, Águas de Lindoia, (19) 3824-3000 - www.
hotelzanon.com.br. Desconto: 10% nas diárias.

Itu Garden Spa
Rodovia Marechal Rondon, km 119, Caiacatinga, 
Itu, (11) 4013-5599 - www.itugardenspa.com.br. 
Desconto: 10% na hospedagem.

Pousada Marambaia Boiçucanga
Rua Itaberaba, 534, São Sebastião, (11) 3451-
6626 - www.marambaiaboicucanga.com.br. Des-
conto: 20% em maio, junho e agosto, 10% em 
março, julho, setembro, outubro e novembro e 
5% em dezembro, janeiro e fevereiro, exceto fe-
riados e pacotes.

Unifieo - Centro Universitário Fieo
Unidades em Osasco, acesse www.unifieo.br. 
Desconto: 10% ou 20%, dependendo do curso.

Uninove - Universidade nove de Julho
Rua Guaranésia, 425, Vila Maria, capital, (11) 
2633-9000 - www.uninove.br. Desconto: 15% 
ou 40%.

Unipaulistana - Centro Universitário Paulistano
Rua Madre Cabrini, 38, Vila Mariana, capital, (11) 
5549-3033 - www.unipaulistana.com.br. Des-
conto: 10% nos cursos.

Uniradial - Universidade Estácio de Sá
Unidades na capital e no interior, acesse portales-
tacio.br. Desconto: 10% para graduação e pós-
-graduação lato sensu.

Unisanta - Universidade Santa Cecília
Rua Oswaldo Cruz, 277, Boqueirão, Santos, (13) 
3202-7115 ou (13) 3234-5297 - www.unisanta.
br. Desconto: 10% nos cursos.

Univem - Centro Universitário Eurípides 
Soares da Rocha
Av. Hygino Muzzi Filho, 529, Marília, (14) 2105-
0800 - www.univem.edu.br. Desconto: 10%.

Universidade Anhembi Morumbi
Unidades na capital, acesse portal.anhembi.br. 
Desconto: 20% nas mensalidades, condicio-
nado ao pagamento em dia e ao coeficiente de 
rendimento acadêmico igual ou superior a 75% 
no semestre. Oferece também uma bolsa de es-
tudos para um curso de inglês da Up Language, 
para o aluno matriculado e em dia com suas 
obrigações.

Universidade Mogi das Cruzes
Rua Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200, 
Mogi das Cruzes, (11) 4798-7000 - www.umc.br. 
Desconto: até 40% dependendo do curso esco-
lhido.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Rua da Consolação, 896, Centro, capital, (11) 
2114-8852 - www.mackenzie.br. Desconto: 10% 
nos cursos de pós-graduação lato sensu.

Hotéis/pousadas/
acampamentos

Acampamento Busca Pé
Estrada Velha Pedra Bela, km 12,5, Agudo, Bra-
gança Paulista, (11) 4990-7028 - www.acampa-
mentobuscape.com.br. Desconto: 10%.
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Pousada Marambaia Juquehy
Rua Maria Madalena Faustino, 402, São Sebas-
tião, (11) 3461-0973 - www.marambaiajuquehy.
com.br. Desconto: 20% em maio, junho e agos-
to, 10% em março, julho, setembro, outubro e 
novembro e 5% em dezembro, janeiro e feverei-
ro, exceto feriados e pacotes.

Pousada Monte Carlo
Rodovia Álvaro Marreta Cassyano Ayusso, km 2, 
Centro, Olímpia, (16) 3384-4319 - www.monte-
carlopousada.com.br. Desconto: 10% na baixa 
temporada e 5% na alta.

Pousada Pôr do Sol
Rua Antônio Paulino de Almeida, 21, Centro, 
Cananeia, (13) 3851-1206 - www.pousadapordo-
solcananeia.com.br. Desconto: 10%.

Pousada Recanto dos Manacás
Rua Mazzolini, 694, Centro, Socorro, (19) 3855-
2699 - www.recantodosmanacas.com.br. Des-
conto: 10% nas diárias.

Pousada Rumo dos Ventos
Rua Glauber Rocha, 17, Portal de Paraty, Paraty, 
(24) 3371-0056 - www.rumodosventos.com.br. 
Desconto: 40% na baixa temporada, 20% na alta 
e 10% nos feriados e pacotes.

Pousada Terra Brasil
Estrada da Lapinha, km 10, Serra do Cipó, Minas 
Gerais, (31) 4062-7922 - www.pousadaterrabra-
sil.com.br. Desconto: de 20% a 55%, dependen-
do do período de estadia.

Pousada Vale dos Pássaros
Estrada do Maeda, 1.100, Ibiúna, (11) 2717-6098 
- www.valedospassaros.com. Desconto: 20%.

Pousada Villa Alferes
Rua Joaquim Eliziário Dias, 320, Pq. das Abe-
lhas, Tiradentes, Minas Gerais, (32) 3355-2324 
- www.villaalferes.com.br. Desconto: 10% na 
tabela, exceto feriados e pacotes promocionais.

Pousadinha da Fazenda Santa Rita
Estrada Pires, 4.500, Centro, Joanópolis, (11) 
5574-1242 - www.pousadinhasantarita.com.br. 
Desconto: 10%.

RCR Recanto Green Field
Estrada do Trancoso, km 9, Arraial d´Ajuda, Porto 
Seguro, Bahia, (11) 2382-1417 - www.rcrrecan-
to.com.br. Desconto: 10%.

Rio Quente Resorts
Fazenda Água Quente, s/nº, Rio Quente, (11) 
3512-4830 - www.rioquenteresorts.com.br. Des-
conto: 10% na hospedagem.

San Raphael Hotel
Largo do Arouche, 200, Centro, capital, (11) 
3334-6000 - www.sanraphael.com.br. Descon-
to: 55%.

Spa Fazenda Igaratá
Rod. Dom Pedro 1, km 29, Água Branca, Igaratá, 
(11) 4658-1433 - www.spaigarata.com.br. Des-
conto: 5%.

Stream Palace Hotel
Rua General Osório, 850, Centro, Ribeirão Preto, 
(16) 3977-3939 - www.streampalacehotel.com.
br. Desconto: 54% da tarifa balcão.

Tauá Grande Hotel de Araxá
Rua Águas do Araxá, s/nº, Barreira, Araxá, (31) 
3669-7020 - www.taua.com.br/araxa. Desconto: 
10% na baixa temporada.

Vale do Sonho Hotel
Rua João Barbosa de Oliveira, 1.888, Morro 
Doce, Guararema, (11) 4693-1894 - www.vale-
dosonho.tur.br. Desconto: de 5% a 15%.

Veleiros da Ilha Residence
Rua José Avelino de Oliveira, 260, Centro, Guaru-
já, (13) 3354-4335 - www.veleirosdailha.com.br. 
Desconto: 10%.

Villa di Mantova Resort Hotel
Rua Humberto Avancini, 133, Jd. Nova Lindoia, 
Águas de Lindoia, (19) 3824-1444 - www.villa-
dimantova.com.br. Desconto: 10% nas diárias.

Villa Harmonia Paraty Pousada
Rua das Acácias, 7, Caborê, Paraty, (24) 3371-
2334 - www.pousadavillaharmonia.com.br. Des-
conto: 20% sobre as diárias do hotel.

Idiomas
Aliança Mundial Idiomas
Av. Interlagos, 3.243, Interlagos, capital, (11) 
5072-2352. Consulte outros endereços. Descon-
to: 45% no curso; matrícula grátis.

Business & International Communication 
(Bics)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.779, cj. 81, Jardim 
América, capital, (11) 3819-1831 ou 3819-1839 
- www.bicschool.com.br. Desconto: 10% e isen-
ção de matrícula.

CCAA Cambuí
Rua Joaquim Novaes, 187, Centro, Campinas, 
(19) 3237-6109 - www.ccaa.com.br. Desconto: 
25% + 15% em cursos de inglês e espanhol.

CEL®LEP
Unidades na capital e no interior, acesse www.
cellep.com e procure a mais próxima - (11) 3742-
7728. Desconto: 10% em inglês e espanhol.

Centro Britânico
Unidades na capital e no interior, acesse www.
centrobritanico.com.br. Desconto: 33% nos pla-
nos semestrais e anuais e 15% nas mensalida-
des.

Centro Cultural Brasil Estados Unidos 
(CCBEU)
Unidades em Sorocaba, acesse o site www.cc-
beusorocaba.com.br. Desconto: 30%.

Colégio Miguel de Cervantes
Av. Jorge João Saad, 905, Morumbi, capital, (11) 
3779-1800 - www.cmc.com.br. Desconto: 20% 
nos cursos de espanhol.

College Rio Preto
Rua José Urias Fortes, 534, Jardim Panorama, 
São José do Rio Preto, (17) 3216-7568 - www.
collegeriopreto.com.br. Desconto: 20% em cur-
sos regulares ou tutoriais de inglês, inglês para 
negócios, espanhol, francês, italiano, alemão, 
português para estrangeiros ou instrumental 
(para concursos).

Cultura Espanhola
Unidades na capital, acesse www.culturaespa-
nhola.com.br - (11) 3266-5855. Desconto: 20% 
no curso, exceto matrícula, material didático, 
provas substitutivas e cursos no exterior.

Cultura Inglesa
Unidades na capital e no interior, acesse www.
culturainglesasp.com.br. Desconto: 10% para 
associados, no valor do estágio.

Cultura norte Americana (CnA)
Unidades na capital e no interior, acesse www.
cna.com.br e procure a unidade mais próxima - 
(11) 3053-3811. Desconto: 15% nos cursos.

Edusoft Brasil
Cursos de inglês a distância, (11) 3263-1080 - 
www.edusoftlearning.com.br. Desconto: 25% 
nos cursos de inglês a distância.

First Idiomas
Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1.683, Vl. Casa Nova, 
Sorocaba, (15) 4009-7900 ou 3115-1575 - www.
firstidiomas.com. Desconto: 46,6% em turmas 
manhã e tarde 43,2% em turmas noite, 39,8% 
em turmas aos sábados ou mais R$10,00 por 
parcela caso desconto promocional sazonal seja 
superior ao do conveniado.

Frontiere Tecnologia e Serviços 
(Grupo Educa Mais)
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 4.899, Jd. Paulista, 
capital, (11) 3775-5318 - www.educamaisead.
com.br. Desconto: 10% em tutoria online, pla-
taforma LMS própria e atendimento nacional ao 
aluno.

Happy Days Escola de Idiomas
Rua Artur Prado, 358, Bela Vista, capital, (11) 
3171-1872 ou 3285-5776 - www.hdidiomas.
com.br. Desconto: 5% no material, valor promo-
cional e isenção de matrícula.

Influx English School
Unidades na capital e no interior, acesse www.
influx.com.br. Desconto: 20% nos cursos de in-
glês e espanhol nas aulas ministradas na escola.

Instituto de Cultura Americana
Rua José Paulino, 544, Centro, Campinas, (19) 
3234-6875 - www.icaidiomas.com.br. Desconto: 
51%.

Instituto Lagus
Av. Interlagos, 2.330, capital, (11) 5631-9788 - 
www.institutolagus.com.br. Desconto: de 15% a 
20% nos cursos de computação, inglês e espa-
nhol, profissionalizantes e de hardware.

Mandarim Língua Chinesa
Rua Haddock Lobo, 337, Cerqueira César, capital, 
(11) 3129-9520 - www.escolamandarim.com.br. 
Des-conto: 50% na matrícula e 10% nas men-
salidades.

Minds - English School
Unidades na capital e no interior, acesse www.
mindsidiomas.com.br. Desconto: 40% a 60% no 
curso de inglês. Para obter o desconto é necessá-
rios ligar para a central, (11) 2533-5452.
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PBF English - Español
Unidades na capital e no interior, acesse www.
pbf.com.br. Desconto: de 10% a 20%.

Quest Idiomas
Rua Charles Hughs, 5-60, Parque Jardim Euro-
pa, Bauru, (14) 3016-0591 ou (14) 3222-5619. 
Desconto: 20%.

Scala Mundi Viagens e Turismo
Rua Pamplona, 700, cj. 46, Jd. Paulista, capital, 
(11) 3266-3047 - www.scalamundi.com.br. Des-
conto: 3% em curso no exterior e 5% no seguro-
-viagem.

Seven Idiomas
Unidades na capital e no interior, acesse www.
sevenidiomas.com.br. Desconto: 12% nos cur-
sos regulares.

Speak World
Av. Gen. Ataliba Leonel, 3.443, Parada Inglesa, 
capital, (11) 2953-3244 - www.speakworld.
com.br. Desconto: 30% nas aulas presencias e 
a distância.

Skill Aliança Inglesa Comercial
Unidades na capital e no interior, acesse www.
skill.com.br. Desconto: cortesia de R$ 150.

Universal Language Center
Av. Nova Cantareira, 3.541, Barro Branco, capital, 
(11) 2952-0548 - www.universalenglish.com.br. 
Desconto: 36% nos cursos.

Up Time Comunicação em Inglês
Rua Ministro Godói, 1.343, Perdizes, capital, (11) 
4561-8488 - www.uptime.com.br. Desconto: en 
tre 33% e 45% no curso College.

Windmill Language School
Rua Vergueiro, 2.329, Vila Mariana, capital, (11) 
5579-7994 - www.windmill.com.br. Desconto: 
10% na matrícula e mensalidades dos cursos de 
inglês, francês, alemão, espanhol e italiano.

Wizard Brasil
Unidades na capital e no interior, acesse www.
wizard.com.br.  Desconto: 20%, exceto material 
didático.

Yázigi Internexus
Praça Dom José Gaspar, 22, República, capital, 
(11) 3151-4878 - www.yazigi.com.br. Desconto: 
20% nos cursos, exceto material didático.

You Move Centro
Avenida São João, 53, Centro, capital, (11) 3105-
6730 - www.youmove.com.br. Desconto: 30% 
na matrícula e 28% na mensalidade.

Lazer/entretenimento
Aquário de Ubatuba
Rua Guarani, 859, Itaguá, Ubatuba, (12) 3834-
1382 - www.aquariodeubatuba.com.br. Descon-
to: 15% nos ingressos inteira e meia.

Aventurar Equipe de Balonismo
Av. Rangel Pestana, 1.035, loja 11, Brás, capital, 
(11) 3326-8331 - www.balonista.com.br. Des-
conto: 8% no vôo de balão na cidade de Boituva.

Bilheteria.com
Rua Deputado Lacerda Franco, 300, 2º andar, 
Centro, capital, (11) 3030-9544 - www.bilheteria.
com/apcefsp. Desconto: de 10% a 60%.

Centro de Mergulho Amigos do Joe
Rua Manuel da Nóbrega, 781, Paraíso, capi-
tal, (11) 3889-7721 - www.amigosdojoe.com. 
Desconto: 10%.

Divemania
Rua Graham Bell, 190, Bela Vista, capital. Des-
conto: 10% para cursos e manutenção e 5% para 
venda de equipamentos e turismo.

Dragon Bowling
Unidades na capital e no interior, acesse www.
dragonbowling.com.br. Desconto: 20%.

Iate Clube Ribeirão Preto
Rodovia Cândido Portinari, km 321, Jardinópolis, 
Ribeirão Preto, (16) 3626-9990 - www.iateclub.
com.br. Desconto: 40% na mensalidade.

Ingresso com desconto
Atendimento on-line, acesse www.ingressocom-
desconto.com.br - (11) 4412-5454. Desconto: 
valores especiais para associados e dependentes.

Kango Jango Ecoturismo
Rod. Socorro/Munhoz, km 5, Bairro do Brejo, So-
corro, (19) 3855-7507 - www.kangojango.com.
br. Desconto: 10%.

Kart Premium ABC e osasco
Unidades no ABC e em Osasco, acesse www.kar-
tpremium.com.br. Desconto: 10%.

Poladian Produtora de Shows
Rua Tabapuã, 1.123, Itaim Bibi, capital, (11) 3078-
2544 - www.poladian.com.br. Desconto: 50%.

Rede Cultural AT Prod. e Mark. Cultural
Rua Antônio de Castro Alves, 72, Bosque da Saúde, 
Taubaté, (12) 3413-5920 ou (12) 3624-5915 - www.
atproducoes.com. Desconto: 50% em ingressos.

Sesi - Serviço Social da Indústria
Unidades na capital e no interior, acesse www.se-
sisp.org.br  - (11) 3528-2000 ou 0800 55 1000. 
Desconto: valores diferenciados para esportes.

Viva Parque
Rod. Régis Bittencourt, km 320, Jd. das Palmeiras, 
Juquitiba, (11) 4683-9000 ou 4683-2083 - www.
vivaparque.com.br. Desconto: preços especiais.

Livrarias/papelarias

Infordigi Papelaria
Rua Batista de Carvalho, 2-36, Centro, Bauru, 
(14) 3879-1423. Desconto: 10% em produtos da 
papelaria e 3% em informática.

Kriativa Papelaria e Informática
Av. Caminho do Mar, 3.360, Rudge Ramos, 
São Bernardo, (11) 4368-7511. Desconto: 5% 
em informática e 13% para papelaria, exceto 
sulfite.

Móveis/colchões

Duo Kenko
Unidades na capital e no interior, acesse www.
duokenko.com.br. Desconto: de 20% a 33%.

Marcenaria Lavoro
Rua José Maria Castelo Prado, 164, Osasco, (11) 
3696-9080 - www.marcenarialavoro.com.br. 
Desconto: 10%.

Música/dança

Al Qamar - Academia de Dança
Rua Domingos de Morais, 1.497, Vila Mariana, 
capital, (11) 3578-9390 - www.alqamar.com.br. 
Desconto: 15% no plano semestral.

Centro de Dança Jaime Arôxa
Rua Jairo Dias Júnior, 4.014, Campo Belo, ca-
pital, (11) 5096-0063 - www.jaimearoxasp.com.
br. Desconto: individual, 10% na mensalidade e 
50% na matrícula; casal, 20% na mensalidade e 
isenção na matrícula.

Cia Terra - Academia de Dança
Rua Teixeira da Silva, 531, (11) 3051-4550. Des-
conto: 50% na matrícula e 15% nos cursos.

Dança de Salão Fator Art X
Rua Daniel Amaral Abreu, 46, Ponte Rasa, ca-
pital, (11) 2957-8180 - www.fatorartx.com.br. 
Desconto: isenção de matrícula, 50% no plano 
mensal e 35% no plano trimestral.
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EM&T Escola de Música
Unidades na capital e no interior, acesse www.
territoriodamusica.com/emt/ - (11) 5012-2777.
Desconto: 10%. 

Empório Music
Av. Avelino Alves Machado, 324, Jardim Pinhal, 
Guarulhos, (11) 2087-2133 - www.emporiomu-
sic.com.br. Desconto: 10% à vista e 5% para 
parcelas.

Underground
Rua Dr. Ricardo Vilela, 911, Centro, Mogi das 
Cruzes, (11) 4799-8014 - www.undergroundeme.
com.br. Desconto: 5% nos planos semestrais.

Shiva nataraj Estúdio de Dança
Rua Monte Santiago, 75, Tatuapé, capital, (11) 
3943-4835 ou 2296-8969 - www.shivanataraj.
com.br. Desconto: 15%.

Studio de Dança Renato Mota
Rua Marechal Floriano, 386, Vila Gilda, Santo An-
dré, (11) 4426-9343 ou 4426-6185 - www.stu-
diorenatomota.com.br. Desconto: de 5% a 50%.

Óticas/aparelhos auditivos
Acustika Aparelhos Auditivos
Av. Nazaré, 1.139, loja 2, Ipiranga, capital, (11) 
3895-3000 - www.akusticaauditiva.com.br. Des-
conto: 15% para pagamento à vista e 10% nos 
parcelamentos.

Adelle Óptica
Rua Domingos de Morais, 957, Vila Mariana, ca-
pital, (11) 5579-2974 - www.adelleoptica.com.br. 
Desconto: de 15% a 20%, dependendo do plano.

Audio Global Aparelhos Auditivos
Unidades na capital, acesse www.audioglobal.
com.br - (11) 3107-9696. Desconto: 20% mais 
10% à vista.

Audium Aparelhos Auditivos - Phonak
Av. Maria Coelho Aguiar, 215, bloco A, cj. 2/3, 
Jardim São Luís, capital, 0800 701-8105 - www.
phonakbrasil.com.br. Desconto: 10% em apare-
lhos auditivos.

Centro Auditivo Audipróteses
Rua Tabatinguera, 83, cj. 34, 3° andar, Centro, 
capital, (11) 3105-2591. Desconto: 10% no apa-
relho mais 20% à vista.

Gassi - Casa dos Óculos de Grau
Rua da Consolação, 331, lojas 35 e 37, Conso-
lação, capital, (11) 3257-2028 - www.gassi.com.
br. Desconto: 10% nas armações e lentes de 
contato.

ocularium Moderno
Av. Paulista, 648, Cerqueira César, capital, (11) 
3283-2697. Desconto: de 5% a 15%.

Ótica Modelo
Unidades na capital, acesse www.opticamodelo.
com.br. Desconto: entre 5% e 20%, dependendo 
da forma de pagamento.

Óptica Santa Luzia
Av. Sete de Setembro, 168, Centro, Sumaré, (19) 
3873-4733 - www.vivereoptica.com.br. Descon-
to: 20%.

Ótica Baron
Rua Presidente Castelo Branco, 398, Centro, 
Osasco, (11) 3684-1500. Desconto: de 10% ou 
20%, dependendo da forma de pagamento.

Ótica Batel
Rua 15 de novembro, 1.494, Centro, Pirassunun-
ga, (19) 3562-4141. Desconto: entre 5% e 15%, 
dependendo do produto e no pagamento.

Ótica Itapema
Unidades na Grande São Paulo, acesse www.oti-
caitapema.com.br. Desconto: 20% nos serviços 
e exame de vista gratuito.

Ótica Porto Seguro
Rua Benjamin Constant, 134, loja 4, Centro, ca-
pital, (11) 3107-6335. Desconto: 27% para pro-
dutos óticos.

Ótica São Vicente
Rua Turiassu, 781 B, Perdizes, capital, (11) 3868-
3618. Desconto: entre 10% e 20%, dependendo 
da forma de pagamento.

Ótica Visão Lux
Rua São Bento, 63, Centro, capital, (11) 3105-
8369 - www.oticasvisaolux.com.br. Desconto: 
de 10% ou 20%, dependendo da forma de paga-
mento. Débito em conta corrente.

Óticas Clarys
Rua Francisco Marengo, 697, Tatuapé, capital, 
(11) 2092-4348 - www.lojaclarys.com.br. Des-
conto: 5% em lentes de contato descartáveis e 
produtos para lentes, 10% em lentes de contato 
anuais e 15% em óculos de grau e de sol, arma-
ções e lentes oftálmicas.

Óticas Santa Rita
Av. Sete de Setembro, 168, Centro, Sumaré, (19) 
3873-4733. Desconto: 15% para óculos (recei- 
tuário ou solar) à vista, e 10% nas demais com-
pras à vista.

Óticas Wanny
Avenida Lins de Vasconcelos, 1.167, Cambuci, 
capital, (11) 3209-4994 - www.oticaswanny.com.
br. Desconto: 15% nas armações e óculos de sol.

otoclinic Aparelhos Auditivos
Rua Voluntários da Pátria, 3.744, Santana, capi-
tal, (11) 3804-7724 - www.otoclinic.com.br. Des-
conto: 25% para pagamento à vista.

Reiban
Unidades na capital, acesse www.reiban.com.br 
- (11) 2031-4597. Desconto: de 5% e 15% nas 
vendas pelo site.

Sala Óptica
Av. Paulista, 2.001, sobreloja, Cerqueira César, 
(11) 3253-9954. Desconto: 15% nos pagamen-
tos à vista ou 10% a prazo.

Roupas/acessórios
Capezio Jabaquara
Av. Jabaquara, 2.071, Mirandópolis, capital, (11) 
5071-5320 - www.capezio.com.br. Desconto: 
10% nas compras.

Capezio osasco
Rua Dona Primitiva Vianco, 244, 2º andar, loja 36, 
Jardim Agu, Osasco, (11) 3699-7811 - www.ca-
pezio.com.br. Desconto: 10% nas compras.

Capezio Taboão da Serra
Av. Dr. José Maciel, 330, Jardim Maria Rosa, Ta-
boão da Serra, (11) 4786-3829 - www.capezio.
com.br. Desconto: 10% nas compras.

Donna Blanco
Acesse www.donnablanco.com.br. Desconto: 
10% nos serviços de confecção sob medida e 
comercialização de peças de vestuário feminino.

Gabriela Calçados
Rua Clemente Álvares, 119, 6º andar, Lapa, ca-
pital, (11) 3643-0310 - www.calcadosgabriela.
com.br. Desconto: 10%, exceto promoções.

Infanto Ponta de Estoque Infantil
Av. Lisboa, 85, Jardim Augusta, São José dos 
Campos, (12) 3941-5133 - www.infantonet.com.
br. Desconto: 50% do preço da etiqueta mais 5%.

Le Postiche
Unidades na capital e interior, acesse www.lepos-
tiche.com.br - (11) 2162-8300. Desconto: 10%.

Pontal Calçados e Bolsas
Rua Voluntários da Pátria, 2.209, Santana, capi-
tal, (11) 2959-2355. Desconto: 5% nas compras.

Shopping das Fábricas
Av. Imperatriz Leopoldina, 1.358, Vila Leopol-
dina, capital, (11) 3835-4582. Desconto: 10%, 
exceto promoções.

Space Tennis
Rua Capitão Adelmo Norberto da Silva, 720, Alto 
da Boa Vista, Ribeirão Preto, (16) 3911-5320 ou 
(16) 3913-4763. Desconto: a partir de 8% em to-
dos os produtos nas lojas e no site.

Spa/estética/cabeleireiros
Antony Beauty Center
Unidades em Campinas, acesse www.antony.
com.br - (19) 3731-5855. Desconto: 10%.

Belezanat
Rua Quintino Bocaiúva, 176, sobreloja, sala 3, Sé 
Centro, capital, (11) 3101-9793. Desconto: 22% 
na compra de produtos Natura e Avon com paga-
mento à vista.

Bioestética Face e Corpo
Rua Jacaratinga, 242, Campo Limpo, capital 
- (11) 2368-8167 ou 3431-7811 - www.bioes-
teticafaceecorpo.com.br. Desconto: 10% no tra-
tamento facial e 20% em tratamentos corporais.

Centro Educacional Holístico do Brasil 
(CEHB)
Av. Dr. João Batista Soarez de Queiroz Júnior, 
781, Jardim das Indústrias, São José dos Cam-
pos, (12) 3206-4989 - www.centroholisticovale.
com.br. Desconto: 10%.

Clínica new You
Rua Bento de Andrade, 515, Ibirapuera, capital, 
(11) 3051-7472 - www.newyou.com.br. Des-
conto: 50% na consulta; de 20% a 40% sobre 
os serviços.



33

Agência de Viagens Transjordânia
Rua Doutor Zuquim, 579, Santana, capital, (11) 
2979-1900 - www.transjordania.com.br. Des-
conto: 10% nos pacotes da Transjordânia.

CM World Tour
Rua Barão de Itapetininga, 37, sala 504, Repúbli-
ca, capital, (11) 3257-1468 - www.cmtour.com.
br. Desconto: 5% em pacotes nacionais, interna-
cionais, rodoviário, hotéis e pousadas; 4% nos 
cruzeiros; e 3% em passagens aéreas.

CVC Aclimação
Av. Lins de Vasconcellos, 1.770, loja 8, Aclima-
ção, capital, (11) 2362-7780. Desconto: 5%.

Entur Viagens e Turismo
Rua Nova Veridiana, 82, cj. 70, Santa Cecília, 
capital, (11) 3338-0388 - www.entur.com.br. 
Desconto: 5% para pacotes turísticos, 5% para 
pacotes operados pela Entur e 3% para passa-
gens aéreas.

Estrela da Manhã Tours
Av. Roberto Silveira, 31, Fátima, Paraty, (24) 
3371-4044 - www.estrelatours.com.br. Descon-
to: 10% para passeios de escuna e de jipe para 
Trindade.

Estylo Viagens
Rua Sete de Abril, 125, 1° andar, cj. 109, Repúbli-
ca, capital, (11) 3151-5018 - www.estyloviagens.
com.br. Desconto: de 3% a 10%, dependendo do 
pacote.

Free Way Viagens e Turismo
Av. Inocêncio Seráfico, 2.391, Jardim Silva Ri-
beiro, Carapicuiba, (11) 4147-5142 - www.fwvia-
gens.com.br. Desconto: 5% a 10% nos serviços 
oferecidos pela Free Way Viagens e Turismo.

Horizontes Turismo
Rua Marques de Itu, 88, loja 3, 5 e 7, República, 
capital, (11) 3221-3346 - www.viagenshorizon-
tes.com.br. Desconto: 6% nas viagens inter-
nacionais fornecidas pela Horizontes Turismo, 
solicitadas pelos associados ou dependentes; 5% 
nas viagens nacionais solicitadas pelos associa-
dos e 3% nas viagens internacionais ou nacionais 
solicitadas pela APCEF/SP.

LCA Viagens e Turismo
Rua Pelotas, 83, loja E, Vila Mariana, capital, (11) 
5083-0530 - www.lcaturismo.com.br. Desconto: 
3% nos pacotes TAM Viagens, 2% em outras 
operadoras e 2% na reserva de hotéis.

nova Horizontes Viagens e Turismo
(11) 2922-3402 - www.novoshorizontes.tur.br. 
Desconto: 10%, sobre os serviços oferecidos.

Polinésia Turismo
Rua Venceslau Brás, 153, Centro, capital, (11) 
3104-1818 - www.polinesiaturismo.com.br. Des-
conto: de 4% a 6%, dependendo do pacote.

Pop Star
Viaduto Nove de Julho, 160, cj. 4/E, capital, (11) 
3532-4676 ou 4712-3424 - www.popstarviagens.
com.br/loja. Desconto: 10% em pacotes da Pop 
Star e 8% em outras operadoras. Desconto nas 
compras nas lojas físicas ou por telefone.

Potência Viagens e Turismo - Vila Leopoldina
Rua Carlos Weber, 654, Vila Leopoldina, capital, 
(11) 3831-3310 - www.potenciaviagens.com.br. 
Desconto: de 3% a 10%, dependendo do pacote.

Rota do Sol Viagens e Turismo
Rua Emília Marengo, 119, Jardim Anália Franco, 
capital, (11) 3853-0897. Desconto: de 4% a 10% 
nos pacotes operados pela própria Rota do Sol 
para destinos nacionais.

Scala Mundi Viagens e Turismo
Rua Pamplona, 700, cj. 46, capital, (11) 3266-
3047. Desconto: 3% no valor de qualquer curso 
de idioma no exterior e 5% no seguro-viagem.

Sun Turismo
Av. Ipiranga, 318, bloco B, 12º andar, República, 
capital, (24) 2433-1122 - www.aldeiadasaguasre-
sort.com.br. Desconto: 10% nos serviços.

Superventura Turismo
Rua Monte Serrat, 1.005, cj. 7, Tatuapé, capital, 
(11) 2295-7957 - www.superventura.com.br. 
Desconto: 5% nos pacotes para o Beto Carrero 
World e 10% no passaporte para o parque.

TAM Viagens
Rua Bela Cintra, 1.149, Jardim Paulista, capital, 
(11) 3274-1313 - www.tamviagens.com.br. Des-
conto: 10% nos serviços.

Treviso Corretora de Câmbio
Unidades na capital, acesse www.trevisocc.com.
br. Desconto: 0,5% em moedas estrangeiras.

Turisthermas operadora oficial Laranjais
Av. São Luís, 187, sobreloja 1, loja 38, Repúbli-
ca, capital, (11) 3219-0116 - www.turisthermas.
com.br. Desconto: 10% nos serviços.

Viagens Sazotours
Rua José Copazi, 269, Taboão da Serra, capital, 
(11) 4701-1411 - www.viagensazotours.com.br. 
Desconto: 5%.

W Turismo
Av. Amador Bueno da Veiga, 1.970, sala 1, Pe-
nha, capital, (11) 2958-8121 - www.wturismo.
com.br. Desconto: 5% nos pacotes.

Diolaser
Unidades na capital e no interior, acesse www.
diolaser.com.br. Desconto: 30% à vista ou 25% 
em até oito parcelas.

Emagrecentro Pinheiros
Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, capital, 
(11) 3869-9297. Desconto: 20% em tratamentos 
estéticos, faciais, corporais e não cirúrgicos que 
buscam o emagrecimentro, a saúde e o bem-
-estar, sob acompanhamento médico.

Espaço Gladys Hair Body
Rua Aquidabã, 632, Vila Lídia, Campinas, (19) 
3395-1944. Desconto: de 10% a 30% dependen-
do do serviço.

Instituto de Beleza Jorge Beauty
Rua Luzitânia, 237, São Bernardo do Campo, (11) 
4125-8903. Desconto: 15% para corte e escova e 
5% nos demais serviços.

Kimberly Estética
Rua Manuel de Freitas, 169, Tatuapé, capital, (11) 
2091-8952 - www.kimberlyestetica.com.br. Des-
conto: de 10% a  20% nos procedimentos.

new Sun
Rua França Pinto, 955, Vila Mariana, capital, (11) 
5572-5568 - www.newsunvilamariana.com.br. 
Desconto: 15%.

olenka Clínica Estética
Rua Dr. César, 1.006, Santana, capital, (11) 
2959-3289 - www.olenkaclinica.com.br. Descon-
to: de 10% a 20%.

onodera Estética
Rua Armando Pieroni, 12-76, Vila Riachuelo, 
Bauru, (14) 3214-4426 - www.onodera.com.br. 
Desconto: 10% em tratamentos faciais e a laser e 
15% para tratamentos corporais em Bauru.

QVidas Espaço de Bem-Estar Holístico
Rua Henri Dunant, 918, Santo Amaro, capital, (11) 
5182-6704 - www.qvidas.com.br. Desconto: 15%.

Serviços gerais
Construbem
Rua D. Balbina, 646, Centro, Porto Ferreira, (19) 
3589-1600 - www.construbem.com.br. Descon-
to: 5% à vista.

Lavanderia Freitas
Rua Cussy Júnior, 7-40, Centro, Bauru, (14) 
3223-9565 ou (14) 3204-4467. Desconto: 5%.

Matech Mudanças
Rua Alencar Araripe, 623, capital, 9110 2351-
3366 - www.matechmudancas.com.br. Descon-
to: 30% em mudanças e guarda-móveis.

Viagens/turismo
Adventure Turismo
Rua Kansas, 1.256, capital, (11) 5071-3613 - 
www.transjordania.com.br. Desconto: 5% nos 
serviços prestados.
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Clínica Veterinária Jardim Agu
Rua Eloy Candido Lopes, 370, Osasco, (11) 
3682-4986. Serviços: banho e tosa, castração, 
cirurgias, consultas, exames, pet shops, vacinas, 
internação e observação 24 horas.

Clínica Veterinária Jardim França
Rua Cap. Alberto Mendes Jr., 386, capital, (11) 2978-
5226. Serviços: banho, tosa, cirurgias e castração.

Clínica Veterinária Saúde Animal
Av. Prof. Francisco Morato, 1.906, Butantã, capi-
tal. Serviços: consultas, banho e tosa, castração, 
cirurgias, hospedagem, internação 24 horas, in-
ternações, rações, medicamentos e pet shop.

Clínica Veterinária SoS Peludos 
Rua Padre João Gualberto, 412, Imirim, capital, 
(11) 2501-5550. Serviços: consultas, exame, ci-
rurgias, banho, tosa, pet shop e vacina.

Dr. Safari 
Avenida Onze de Junho, 492, Vila Clementino, 
capital, (11) 5083-2960 ou 5908-1062. Serviços: 
acupuntura, banho e tosa, castração, cirurgias, 
consultas, vacinas e dermatologia.

Du Dog Pet Shop
Rua Dr. Mário Pinto Serva, 166, Osasco, (11) 
3683-7910. Serviços: banho e tosa, consultas, exa-
mes, internação (observação), pet shop e vacinas.

Eco Center Pet
Rua Oswaldo Oscar Barthelson, 713, Jardim Pau-
liceia, Campinas, (19) 3228-0001. Serviços: con-
sultas, banho e tosa, castração, pet shop, vacinas 
e cirurgias.

Espaço pra cachorro
Rua Gasparino Lunardi, 158, Osasco, (11) 3685-
2924 ou 3685-2952. Serviços: banho e tosa, 
hospedagem e day care.

Haroldo Maretto (Estação Animal) 
Rua Padre Saboia de Medeiros, 71, Vila Maria, 
capital, (11) 2951-4901. Serviços: consultas, 
exame, banho, tosa, cirurgias e vacina.

Happy Pet 
Rua Messia Açu, 534, Itararé, São Vicente, (13) 
3568-1616. Serviços: pet shop, consultas, vaci-
nas e castração.

Hospital Veterinário Santa Catarina
Avenida Santa Catarina, 433, Vila Alexandria, ca-
pital, (11) 5031-9604. Serviços: consultas, cirur-
gias, internação, banho, tosa, vacinas e exame.

Hospvet
Rua Galofre, 28, Vila Mariana, capital, (11) 5083-
3545. Serviços: banho, tosa, castração, cirur-
gias, internação, atendimento com hora marcada.

Humberto Leôncio Peloso
Rua Ismael Neri, 547, Água Fria, capital, (11) 
2994-54298. Serviços: consultas, vacina, cirur-
gias, castração, eutanásia e acolhimento de cor-
pos para cremação.

Confira a relação de credenciados       

ao novo convênio Cão & Cia.  

A lista completa pode também ser 

acessada no site  

www.apcefsp.org.br >  

Serviços > Cão & Cia.

Descontos de 5% a 50%.

Adalberto do Carmo Braga Von Ancken 
Rua Antônio de Barros, 2.001, Tatuapé, capital, 
(11) 2098-1719. Serviços: cirurgias, consultas, 
vacina, castração e limpeza de tártaro com ultra-
-som.

Alergoderma - dermatologia veterinária 
Rua Floriano Peixoto, 427, São Caetano do Sul, 
(11) 4229-2779 ou 98163-7509. Serviços: cirur-
gias, consultas e exames.

Amigos da Mel 
Avenida Santo Albano, 414, Vila Vera, (11) 2548-
8412 ou 7735-8412. Serviços: banho e tosa, 
hospedagem, pet shop, creche e home care.

Ana Carolina Soares Correa Meyer 
Rua Cerro Corá, 2.404, Vila Ipojuca, capital, (11) 
3021-9265. Serviços: consultas, cirurgias e hos-
pedagem.

Anestevet Com. e Serviços Veterinários 
Rua Jaboticabal, 346, Mooca, capital, (11) 2606-
6672. Serviços: consultas, cirurgias, acupuntura, 
homeopatia, vacinas e medicamento.

Bem Locão
Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 3.708, 
Imirim, capital, (11) 2239-1535, 2238-6818 ou 
2239-2164. Serviços:  pet shop, banho e tosa, 
castração, cirurgias, consultas, exames, ração, 
vacinas e medicamentos.

Bem Locão
Rua Cons. Moreira de Barros, 2.461, Lauzane, 
capital, (11) 2238-9550 ou 2238-8926. Serviços: 
pet shop, banho e tosa, castração, cirurgias, con-
sultas, exames, ração, vacinas e medicamentos.

Bem Locão
Avenida General Ataliba Leonel, 1.117, Santana, 
capital, (11) 2973-6555 ou 2979-0736. Serviços: 
pet shop, banho e tosa, castração, cirurgias, con-
sultas, exames, ração, vacinas e medicamentos.

Bicharada Artigos para Animais 
Rua Tupi, 490, Pacaembu, capital, (11) 3661-
9573. Serviços: consultas, pet shop, recupera-
ção de pelagem, cirurgias, banho, tosa, vacinas 
e artigos para animais.

Brukalu Pet Center 
Av. Dr. Januário Miraglia, 250, Campos do Jordão, 
(12) 3662-3460. Serviços: acessórios e rações.

Brukalu Pet Center 
Rua Frei Orestes Girardi, 467, Campos do Jordão, 
(12) 3662-1650. Serviços: acessórios e rações.

Cão de Ló
Rua Pedroso Alvarenga, 896, Itaim Bibi, capital, 
(11) 3079-9538 ou 3079-6968. Serviços: merca-
dorias e serviços.

Cão de Ló
Av. São Gabriel, 518, Itaim Bibi, capital, (11) 
3887-3957 ou 3887-6863. Serviços: mercado-
rias e serviços.

Cãopestre Park e Hotel
Estrada Velha da Ressaca, 110, Ressaca, Itapece-
rica da Serra, (11) 4667-4445 - www.caopestre.
com.br. Serviços: hotel.

Cãotinho Hotel e Creche para Cães
Rua Catipará, 417, Brooklin, capital, (11) 2386-
2712 - www.caotinho.com.br. Serviços: hotel, 
day care e creche.

Clinicão & Gato 
Rua Seike Saito, 633, Vila Lacerda, Jundiaí, (11) 
4582-2239 - www.clinicaoegato.com.br. Servi-
ços: cirurgias, consultas e atendimento 24 horas.

Clínica Veterinária Cão Fiel
Rua Geraldo Fraga de Oliveira, 629, Jardim São 
Luís, capital, (11) 5851-7931. Serviços: consul-
tas, banho e tosa, cirurgias e vacina.

Clínica Veterinária Checchinato
Avenida Prof. José de Castro Marcondes, 260, 
Vila Hortolândia, Jundiaí, (11) 4521-0959 - www.
veterinariachecchinato.com.br. Serviços: banho 
e tosa, castração, cirurgias, consultas, exames, 
hospedagem, internação 24 horas ou observa-
ção, pet shop, vacinas e atendimento 24 horas.

Clínica Veterinária Dorival Correa 
Estrada do Alvarenga, 498, Mar Paulista, capital, 
(11) 5611-4526. Serviços: castração, cirurgias, 
consultas e vacinas.

guia de convênios



3535

In-Cão Clube Canino
Rua das Camélias, 951, Parque Assunção, 
Taboão da Serra, (11) 3751-2951. Serviços: 
consultas, banho, tosa, castração, cirurgias, 
hospedagem, internação (observação), vacinas, 
natação e creche.

Instituto Dog Bakery de Medicina Animal 
Avenida Nove de Julho, 4.493, Jardim Paulista, 
capital, (11) 3057-0200. Serviços: consultas, in-
ternação, vacina, fisioterapia, endoscopia, cirur-
gias, patologia clínica, ultra-som, raio x, pronto 
atendimento 24 horas, radioterapia para cães e 
gatos.

Ivana Camargo naime
Rua Robertson, 594, Aclimação, capital, (11) 
99572-1386. Serviços: oftalmologia (atendimen-
to domiciliar, com hora marcada, na Grande São 
Paulo).

Karen Vet Clínica Veterinária 
Av. Senador Pinheiro Machado, 534, Marape, 
Santos, (13) 3225-8202 - www.karenvet.com.
br. Serviços: banho e tosa, castração, cirurgias, 
consultas, exame, hospedagem, internação, ob-
servação e hospital veterinário 24 horas, vacinas 
e pet shop.

Marcos Eduardo Fernandes
Rua Ezequiel Ramos, 216, Mooca, capital, (11) 
2215-0901. Serviços: consultas e homeopatia.

Marlene Kruger Paarmann 
Avenida Vila Ema, 135/137, Vila Prudente, capital, 
(11) 2966-0913. Serviços: consultas, exame, ci-
rurgias, banho, tosa, vacinas e pet shop.

Matilha Feliz
Rua Roberto de Lamenais, 140, Vila Mangalot, 
capital, (11) 3903-7766. Serviços: banho e tosa, 
hospedagem, petshop, Day Care e Dog Walker.

Mil Patinhas Clínica Veterinária
Rua Simas Pimenta, 129, Tatuapé, capital, (11) 
2942-7744. Serviços: consultas, banho, tosa e 
acupuntura.

Mollu´scão 
Rua Guilherme de Almeida, 330, Bauru, (14) 
3227-2023. Serviço: castração, cirurgias, con-
sultas, internação, atendimento e observação 24 
horas, vacinas e animais silvestres (aves).

Mundo Animal
Av. Antônio Emmerick, 478, Vila São Jorge, São 
Vicente, (13) 3467-1359. Serviços: castração, ci-
rurgias, consultas, vacinas e pronto atendimento 
24 horas.

My Pet´s nanny 
Avenida Bem Te Vi, 333, cj. 134, Moema, capi-
tal, (11) 3715-2324 - www.mypetsnanny.com.br. 
Serviço: pet sitter.

Planet Dog Resort
Avenida Prof. Vicente Rao, 783, Brooklin, capital, 
(11) 5093-1083 - www.planetdogresort.com.br. 
Serviço: banho, tosa e hospedagem.

Planet Pet
Avenida Franc. Ferreira Lopes, 2.789, Brás Cubas, 
Mogi das Cruzes, (11) 4735-1212. Serviço: banho, 
tosa, castração, consultas, pet shop e vacinas.

Pet Park Produtos e Serviços Veterinários
Rua Porto Martins, 18, Brooklin, capital, (11) 
5505-8732. Serviços: hospedagem, banho, tosa 
e vacina.

Pet Salon
Avenida da Aclimação, 766, capital, (11) 3277-
8363 ou 3277-9207. Serviços: banho, tosa, ci-
rurgias, consultas e vacina.

Pet Shop Cidade Jardim
Avenida Prof. Francisco Morato, 658, Butantã, 
(11) 3816-1216. Serviços: banho e tosa, castra-
ção, cirurgias, consultas, hospedagem, pet shop 
e vacinas.

Pets Vision
Rua Otavio Tarquinio de Sousa, 495, Campo Belo, 
capital, (11) 2362-1857 - www.petvision.com.br. 
Serviços: oftalmologia e cirurgia oftalmologica.

Portal Pets
Avenida Aclimação, 239, Aclimação, capital, (11) 
3341-7620. Serviços: consultas, banho e tosa.

Pronto Vet Clínica e Pet Shop
Rua Eduardo Vergueiro de Lorena, 2.022, Bauru, 
(14) 3313-6636 ou (14) 96528171. Serviços: ba-
nho e tosa, cirurgias, consultas, vacinas e serviço 
estético.

Reino Animal
Rua Prof. Hasegawa, 719, Vila Carmosina, capi-
tal, (11) 2522-7000. Serviços: cremação ou se-
pultamento (jazigo).

Rações Tiko
Av. Professor José Barreto, 1.269, bairro Portão, 
Cotia, (11) 4616-1000 - www.racoestiko.com.br. 

Serviços: pet shop, jardinagem, aquarismo e ar-
tigos para pesca.

Ricardo Paarmann Jr.
Avenida do Oratório, 4.945, Vila Industrial, capi-
tal, (11) 2143-3000. Serviços: consultas, exame, 
cirurgias, banho, tosa, pet shop e vacina.

Sunset Resort Care
Rua Embaú, 73, Vila Mariana, (11) 4323-0663 
ou 4323-9053. Serviços: banho e tosa, pet shop, 
creche, natação, esteira, serviços estéticos e hos-
pedagem (exceto Natal e fim de ano).

Sunset Resort Care
Estrada Municipal de Vargem do Salto, km 10,5, 
Ibiúna, (15) 3349-8263 ou 99627-9408. Servi-
ços: creche e hospedagem (exceto Natal e fim 
de ano).

Top Dog Veterinária 
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3.771, Butantã, 
capital, (11) 3766-3438 ou 3768-3666. Serviços: 
banho e tosa, castração, cirurgias, consultas, 
hospedagem e pet shop.

Vet Clinical
Rua Cons. Moreira de Barros, 1.300, Santa Tere-
zinha, capital, (11) 3459-6095. Serviços: banho, 
tosa, acupuntura, castração, cirurgias, consultas, 
vacina, endocrinologia, oftalmologia, cardiologia 
e antipulga.

VT Colosso
Av. Professor Francisco Morato, 1.474, Caxingui, 
capital, (11) 3721-1299. Serviços: banho, tosa, 
consultas e pet shop.

Zoo Hotel
Rua Rivadávia Correa, 148, Mooca, capital, (11) 
2501-6126. Serviços: hospedagem, pós-cirúrgi-
co, fisioterapia e creche.
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Confira a relação de novos 

conveniados ao APCEF Saúde.  

A lista completa pode ser  

acessada no site  

www.apcefsp.org.br >  

Serviços > APCEF Saúde

guia de convênios

nutrologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 
pneumologia, proctologia, reumatologia, urolo-
gia, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia da obe-
sidade, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia 
vascular, cirurgia geral, cirurgia ginecológica, 
cirurgia mastologia, cirurgia ortopédica, cirurgia 
plástica, cirurgia urológica, cirurgia de cabeça e 
pescoço, cirurgia hepatobiliar, cirurgia pancreá-
tica, cirurgia torácica, análises clínicas e exames 
de imagem.

Laboratório de  
análises clínicas

BioCenter
Praça Joviniano Castilho, 33, cj. 12/13, Centro, 
Diadema, (11) 4337-8312 – www.laboratoriobio-
center.com.br

BioCenter
Rua Man Pedro Júnior, 323, 7º andar, cj. 12/13, 
Vila Bocaina, Mauá, (11) 4337-8312 – www.labo-
ratoriobiocenter.com.br

BioCenter
Rua Itu, 315, Baeta Neves, São Bernardo do Cam-
po, (11) 4337-8312 – www.laboratoriobiocenter.
com.br

BioCenter
Rua Marmará, 239, Jardim do Mar, São Bernardo 
do Campo, (11) 4337-8312 – www.laboratorio-
biocenter.com.br

Laboratório Deliberato
Praça Padre J. Alvares, 159, Centro, Itaquaque-
cetuba, (11) 4645-7649 – www.laboratoriodeli-
berato.com.br

Laboratório Deliberato
Rua Antonio da Natividade Coutinho, 59, Centro, 
Arujá, (11) 4655-3793 – www.laboratoriodelibe-
rato.com.br

Laboratório Deliberato
Rua Diogo Cebrian, 37, Centro, Poá, (11) 4638-
3824 – www.laboratoriodeliberato.com.br

Acupuntura
Clínica Médica TSP
Rua Oliveira Lima, 499, cj. 113, Centro, Santo An-
dré, (11) 3449-0994

Clínica Médica
Trevillato Clínica Médica
Rua Doutor Castelo Branco, 149, Vila Duzzi, São 
Bernardo do Campo, (11) 4332-7875.

Eletroneuromiografia
Clínica Ikegami
Rua Itapicuru, 369, cj. 302, Perdizes, capital, (11) 
98772-3632.

Fisiologia Digestiva

CGA Fisiologia Digestiva
Rua Gomes de Carvalho, 921, cj. 36, Vila Olímpia, 
capital, (11) 2589-1843.

Hospital
Hospital de Clínicas Jardim Helena
Rua Erva Andorinha, 123, São Miguel Paulista, 
capital, (11) 2582-8500 - www.hospitaljardimhe-
lena.com.br
Especialidades: hospital geral, pronto socor-
ro adulto e infantil, maternidade, cirurgia geral, 
intensivista, clínica médica, ortopedia e trauma-
tologia, ginecologia e obstetrícia, gastroentero-
logia, reumatologia, proctologia, dermatologia, 
buco-maxilo-facial, neurologia, pediatria, endos-
copia, ultrassonografia, infectologista, angiolo-
gia, cirurgia vascular, mastologia, otorrinolarin-
gologia, nutrologia, anestesiologia, urologia e 
cirurgia plástica.

Hospital Bandeirantes
Rua Barão de Iguape, 209, Liberdade, capital, 
(11) 3345-2000 - www.hospitalbandeirantes.
com.br
Especialidades: hospital geral, pronto atendi-
mento, cardiologia, exames cardiológicos, onco-
logia, dermatologia, endocrinologia, angiologia, 
gastroenterologia, geriatria, ginecologia, hema-
tologia, hepatologia, infectologia, mastologia, 
medicina hiperbárica, nefrologia, neurologia, 
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Laboratório Deliberato
Rua João Barbosa de Moraes, 503, Vila Virginia, 
Itaquaquecetuba, (11) 4645-7649 - www.labora-
toriodeliberato.com.br.

Laboratório Deliberato
Rua Rio Araguaia, 97, Vila Nelly, Itaquaquecetu-
ba, (11) 4645-7649 - www.laboratoriodeliberato.
com.br.

Laboratório Deliberato
Rua Mendes de Camargo, 85, Centro, Santa Isa-
bel, (11) 4656-2739 - www.laboratoriodeliberato.
com.br.

Laboratório Deliberato
Rua Presidente Prudente, 267, Centro, Guaru-
lhos, (11) 2229-5093 - www.laboratoriodelibe-
rato.com.br.

Laboratório Deliberato
Rua XV de Novembro, 259, Centro, Suzano, (11) 
4744-7079 - www.laboratoriodeliberato.com.br.

Laboratório São Paulo
Av. Antônio Carlos Couto Barros, 666, Sousas, 
Campinas, (19) 3258-2431 - www.labsaopaulo.
com.br.

Laboratório São Paulo
Av. Ayrton Sena da Silva, S/N, Centro, Monte 
Mor, (19) 3243-0965 - www.labsaopaulo.com.br.

Laboratório São Paulo
Av. Brasil, 1207, Jardim Guanabara, Campinas, 
(19) 3243-0965 - www.labsaopaulo.com.br.

Laboratório São Paulo
Rua 15 de Novembro, 155, Centro, Elias Fausto, 
(19) 3243-0965 - www.labsaopaulo.com.br.

Laboratório São Paulo
Rua Antônio do Vale Melo, 1265, Centro, Sumaré, 
(19) 3243-0965 - www.labsaopaulo.com.br.

Laboratório São Paulo
Rua dos Expedicionários, 1028, Bela Vista, Cos-
mópolis, (19) 3243-0965 - www.labsaopaulo.
com.br.

Laboratório São Paulo
Rua Julia Bueno, 561, Centro, Jaguariúna, (19) 
3243-0965 - www.labsaopaulo.com.br.

Laboratório São Paulo
Rua Jurura, 408, jardim Aeroporto, Campinas, 
(19) 3243-0965 - www.labsaopaulo.com.br.

Laboratório São Paulo
Av. São Francisco de Assis, 286, Vila Real, Hortolân-
dia, (19) 3243-0965 - www.labsaopaulo.com.br.

Odontologia
Saraiva odontologia
Av. Professor Celestina Bourrol, 586, Limão, Ca-
pital, (11) 3961-4064 - www.saraivaodontologia.
com.br.

Oftalmologia
Centro Médico Ipiranga
Rua Paulo Bregaro, 260, Ipiranga, Capital, (11) 
2274-4000.

Eye Care Hospital de olhos
Av. Brasil, 1368, Jardim América, Capital, (11) 
3065-2411 - www.eyecare.com.br.

IMo
Avenida Ibirapuera, 624, Indianópolis, Capital, 
(11) 5573-6424 - www.imo.com.br.

Instituto oftalmológico Paulista
Av. dos Autonomistas, 2726, Centro, Osasco (11) 
3681-0101.

ophthal
Rua Antônio de Barros, 1980, Tatuapé, Capital, 
(11) 5051-8355 - www.ophthal.com.br.

ophthal
Rua Carlos Gomes, 652, Santo Amaro, Capital, 
(11) 5051-8355 - www.ophthal.com.br.

ophthal
Rua Dom Pedro II, 288, Jardim, Capital, (11) 
5051-8355 - www.ophthal.com.br.

ophthal
Rua Ministro Gabriel de Resende Passos, 500, 3º 
e 14º andar, Indianópolis, capital, (11) 5051-8355 
- www.ophthal.com.br.

ophthal
Rua Rio Branco, 427, 13º andar, Centro, São Ber-
nardo do Campo, (11) 5051-8355 - www.ophthal.
com.br.

Visclin oftalmologia
Alameda Rio Negro, 911, cj. 606/607/615, Alpha-
ville, Barueri, (11) 4028-7274 - www.visclin.com.
br.

Visclin oftalmologia
Rua Jesuíno Arruda, 676, cj. 143, Itaim Bibi, capi-
tal, (11) 3079-6310 - www.visclin.com.br.

Visclin oftalmologia
Rua do Rocio, 423, cj. 206, Vila Olímpia, capital, 
(11) 3842-4480 - www.visclin.com.br.

Pediatria
Grupo de Assistência Pediátrica (GAP)
Rua Maria Cândida, 137, Vila Guilherme, capital, 
(11) 2950-8216.

Policlínica
Ampla Med Centro Clínico
Rua São Jorge, 252, Parque São Jorge, capital, 
(11) 2293-5646 - www.clinicaamplamed.com.br.
Especialidades: angiologia, cardiologia, cirurgia 
vascular, clínica médica, dermatologia, endocri-
nologia, gastroenterologia, ginecologia, neuroci-
rurgia, neurologia, neurologia pediátrica, obste-
trícia, proctologia, reumatologia e urologia.

Angiocorpore
Rua Bahia, 90, Gonzaga, Santos, (13) 3208-0800 
- www.angiocorpore.com.br.
Especialidades: angiologia, cirurgia endovascu-
lar e cirurgia vascular.

Angiocorpore
Av. Bernardino de Campos, 47, Vila Belmiro, San-
tos, (13) 3223-1311 – www.angiocorpore.com.br.

Especialidades: cardiologia, cirurgia endovascu-
lar, cirurgia vascular, ecocardiográfica, ecocar-
diograma, radiologia e teste ergométrico.

Angiocorpore
Av. Ana Costa, 361, Conj. 01/02/33/34/53/54/ 
63/64/71/72/83/84, Gonzaga, Santos, (13) 3208-
0800 - www.angiocorpore.com.br.
Especialidades: angiologia, cardiologia, cirurgia 
de cabeça e pescoço, cirurgia endovascular, ci-
rurgia vascular, clínica geral, clínica médica, eco-
cardiográfica, eletrocardiograma, endocrinologia, 
endocrinologia pediátrica, exames cardiológicos, 
geriatria, holter, pneumologia, mapa, neurologia 
e teste ergométrico.

Angiocorpore
Av. Brasil, 600, Conj. 620/Loja 11, Vila Guilhermi-
na, Praia Grande, (13) 3208-0800  - www.angio-
corpore.com.br.
Especialidades: angiologia, cardiologia, cirurgia 
endovascular, cirurgia vascular, ecocardiográ-
fica, eletrocardiograma, endocrinologia, holter, 
mapa e teste ergométrico.

Angiocorpore
Rua Alexandre Martins, 80, piso G1, Aparecida, 
Santos, (13) 3208-0800 - www.angiocorpore.
com.br.
Especialidades: angiologia, cardiologia, cirurgia 
endovascular, cirurgia vascular, clínica especiali-
zada em cardiologia, eletrocardiograma, endocri-
nologia, holter, mapa e teste ergométrico.

Angiocorpore
Rua Tocantins, 70, Gonzaga, Santos, (13) 3208-
0800 - www.angiocorpore.com.br.
Especialidades: angiologia, cardiologia, cirurgia 
endovascular, cirurgia vascular, clínica especiali-
zada em cardiologia, ecocardiográfica, eletrocar-
diograma, endocrinologia, holter, mapa e teste 
ergométrico.

Angiocorpore
Rua Frei Gaspar, 365, piso G5, Centro, São Vicen-
te, (13) 3208-0800 - www.angiocorpore.com.br
Especialidades: angiologia, cardiologia, cirurgia 
endovascular, cirurgia vascular, clínica especiali-
zada em cardiologia, ecocardiográfica, eletrocar-
diograma, holter, mapa e teste ergométrico.

Aspen Medicina e Psicologia Associadas
Rua Martiniano de Carvalho, 864, Conj. 202, Bela 
Vista, Capital, (11) 2339-2781.
Especialidades: neuropsicológica, ortopedia, 
psicologia e traumatologia.

Cardiológica Medicina Diagnóstica
Rua Salete, 200, cj. 11/12/13/21/22/23/112/113, 
Santana, capital, (11) 2439-6915 - www.cardio-
logica.net.
Especialidades: cardiologia e nutrição.

Central Life
Rua Marconi, 87, 1º andar, Republica, Capital, 
(11) 3237-0600 - www.centrallife.com.br.
Especialidades: cardiologia, clínica médica. der-
matologia, endocrinologia, geriatria, ginecologia, 
mastologia, nefrologia, nutrição, obstetrícia, 
ortopedia, otorrinolaringologia, psicologia e psi-
quiatria.

Clínica Biomed – Unidade Mauá
Rua Jundiaí, 203, Matriz, Mauá, (11) 4514-0800 
- www.clinicabiomed.com.br.
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Especialidades: ccupuntura, cirurgia vascular, 
clínica médica, dermatologia, endocrinologia, 
fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, 
ginecologia, homeopatia, mastologia, nutrição, 
obstetrícia, pediatria, pneumologia infantil, proc-
tologia, psicologia, RPG, ultrassonografia e car-
diologia.

Clínica Biomed – Unidade Santo André I
Av. Padre Manuel da Nóbrega, 261, Jardim, San-
to André, (11) 4469-0800 - www.clinicabiomed.
com.br
Especialidades: alergologia infantil, cardiologia, 
cirurgia vascular, clínica médica, dermatologia, 
endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterolo-
gia, ginecologia, homeopatia, mastologia, nutri-
ção, obstetrícia, pediatria, proctologia, psicologia 
e ultrassonografia.

Clínica Biomed – Unidade Santo André II
Avenida Padre Manuel da Nóbrega, 122, Jardim, 
Santo André, (11) 4901-4075 - www.clinicabio-
med.com.br.
Especialidades: acupuntura, fisioterapia e RPG.

Clínica Capozzielli
Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1.358, Campo Belo, 
Capital, (11) 2894-1305 -  www.clinicacapozzielli.
com.br.
Especialidades: cirurgia geral e fisioterapia.

Clínica Médica Tenenbojm
Rua das Bandeiras, 72, cj. 32 e 34, Jardim,  Santo 
André, (11) 4994-9996.
Especialidades: Clínica Médica, Pediatria e 
Pneumologia.

Clínica Regener
Av. Leonardo da Vinci, 68 - Vila Guarani, Capital, 
(11) 2389-8881 - www.clinicaregener.com.br
Especialidades: bucomaxilofacial, cardiologia, 
clínica médica, dermatologia, endocrinologia, 
endocrinologia pediátrica, fonoaudiologia, gas-
troenterologia, gastroenterologia pediátrica, 

ginecologia, nefrologia pediátrica, nutrição, otor-
rinolaringologia, pediatria, pneumologia, pneu-
mologia pediátrica, psicologia e psiquiatria.

Clínica Sotiris
Av. Sargento Geraldo Sant’Ana, 280, Jardim Ita-
peva, Capital, (11) 5523-5329 - www.clinicasoti-
ris.com.br.
Especialidades: acupuntura, fisioterapia, otorri-
nolaringologia, Pilates e RPG.

Clínica Vascular Matsumura
Av. Dom Pedro II, 620, Sala 32 e 34, Jardim, San-
to André, (11) 4996-1143.
Especialidades: angiologia, fisioterapia ortopédi-
ca e vascular.

Clínica Zaccarelli
Rua Santa Cruz, 328,  Vila Mariana,  capital, (11) 
5574-1185 - www.zaccarelli.com.br.
Especialidades: RPG, fisioterapia e acupuntura.

SPCoR Instituto de Diagnósticos
Av. Sto. Amaro, 5236, Brooklin, Capital, (11) 
5171-9999  - www.spcor.med.br.
Especialidades: cardiologia, dermatologia, gine-
cologia, nutrição, obstetrícia e psicologia.

Uniclin
Rua Maria Sieglined, 109, Centro, Guarulhos, 
(11) 2409-3344 - www.uniclin.com.br
Especialidades: cardiologia, cirurgia geral e apa-
relho digestivo, cirurgia plástica, clínico geral, 
dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, 
ginecologia, geriatria, mastologia, neurologia 
adulto e infantil, otorrinolaringologia, obstetrícia, 
oncologia, proctologia, urologia, psiquiatria, nu-
trição e psicologia.

Psicologia
Consultório Adriana Lopes nogueira
Rua Manoel Coelho, 641, 2º andar, sala 7, Centro, 
São Caetano do Sul, (11) 2887-4901.

Consultório de Psicologia Marinalva Silva
Calçada Flor de Lis, 34, Sala 34 – Centro Comer-
cial Alphaville, Barueri, (11) 97385-5086.

Dra. Renata dos Santos Vieira
Rua Catequese, 173, sala 11, Jardim, Santo An-
dré, (11) 4114-2182.

Psicoterapia
Dra. Luciana Gonçalves Pascoalino
Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 230, cj. 54, 
Vila Belmiro, Santos, (13) 3062-8834.

Equilybra Psicologia
Rua do Grito, 133, Ipiranga, capital, (11) 2615-
9068 - www.equilybra.com.br

Say Consultório de Psicologia
Rua Victório Santim, 49, sala 3, Itaquera, capi-
tal, (11) 95790-3004 - www.saypsicologia.com.
br.

Psiquiatria
Psiquiatria Paulista
Av. Paulista, 236, 13º andar, cj. 131, Bela Vista, 
capital, (11) 3262-3468 - www.psiquiariapaulis-
ta.com.br.

Radiologia
Centro Radiológico Campinas
Av. Andrade Neves, 402/707, Botafogo, Campi-
nas, (19) 3739-3713 - www.crcamp.com.br

Instituto de Radiologia Frei Gaspar
Rua Frei Gaspar, 787, Centro, São Bernardo do 
Campo, (11) 4339-7077 – www.institutofreigas-
par.com.br
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