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Editorial

Mais um ano das nossas lutas
Em 10 de maio, completou-se um 

ano da gestão desta Diretoria Executi-
va e Conselho Deliberativo à frente da 
APCEF/SP. No ano passado, na data, 
eu e meus companheiros assumíamos 
um grande compromisso: de dar con-
tinuidade aos trabalhos de uma enti-
dade centenária que tem como missão 
lutar pelos direitos dos trabalhadores 
da Caixa, sem deixar de lado, claro, a 
promoção de lazer e bem-estar a seus 
associados e dependentes.

Ao longo das páginas desta revista, 
você poderá ver algumas das ativida-
des deste primeiro ano.

Na luta em defesa dos trabalhado-
res, enfrentamos os patrões na campa-
nha salarial e garantimos direitos im-
portantes como a manutenção da PLR 
Social, o aumento real e o reajuste di-
ferenciado no vale-refeição.

Em seguida, assumimos uma gran-
de batalha: a defesa da Caixa 100% 
pública, diante do anúncio de aber-
tura de capital do banco. Buscamos 
apoio de entidades sindicais e asso-
ciativas de todo o País, de parlamen-
tares e da população. Organizamos 
manifestações, passeatas, encontros, 
reuniões e paralisações. Até que con-
seguimos a garantia da presidenta da 
República e da Caixa de que o banco 
permanecerá público.

O tema Funcef também foi cons-
tante neste período: a divulgação 
do terceiro ano seguido de déficit do 
REG/Replan e da necessidade de 
equacionamento do plano causou bas-
tante preocupação nos participantes e 
mobilizou a Associação, que passou 
a realizar reuniões em todo o Estado 

para esclarecer dúvidas a respeito do 
fundo de pensão.

Mas a APCEF/SP, além de cuidar  
da defesa dos direitos dos trabalhado-
res, importa-se, também, com a saúde, 
a qualidade de vida e o bem-estar de 
seus associados e dos dependentes.

Neste sentido, implementou melho-
rias em seus espaços, como a instala-
ção de aparelhos de ar-condicionado 
nas Colônias do litoral e as reformas 
de diversas áreas no clube.

E, na área de esportes, nossa Asso-
ciação dedicou-se com carinho à rea-
lização de atividades esportivas para 
os associados. Treinos, competições, 
Jogos Nacionais, Jogos dos Aposenta-
dos... tudo isso fez parte da programa-
ção no primeiro ano da gestão.

A agenda de atividades dos apo-
sentados também foi bastante agitada, 
com a criação do APCEF de Portas 
Abertas, do APCEF nos Passos da 
Cultura e das aulas de dança de sa-
lão; as viagens para Ubatuba, Cam-
pos do Jordão, Atibaia, Avaré, Paraná 

e Buenos Aires; e a comemoração do 
Dia dos Aposentados com Silvio Brito.

Em matéria de entretenimento, 
também foram várias as opções. As 
Colônias organizaram eventos em to-
das as datas comemorativas do ano. 
Na capital, os associados tiveram a 
oportunidade de participar da Fes-
ta Junina com a banda Bicho de Pé, 
do Concurso de Desenho com o gru-
po Mad Science, da Festa do Chope 
e da confraternização do fim de ano 
com Tim Maia Cover. No interior, 
em Campinas, aconteceu o primeiro 
APCEF em Movimento, com mais de 
1.500 participantes!

Enfim, foi um ano de muito traba-
lho gratificante. E estamos preparan-
do muito mais para os próximos me-
ses. Queremos você sempre ao nosso 
lado, participando de todas as lutas e 
de todos os eventos. Você, associado, é 
a razão dos 108 anos da APCEF/SP.

Kardec de Jesus Bezerra
Diretor-presidente da APCEF/SP
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Fundo de pensão

APCEF/SP esclarece dúvidas 
sobre a Funcef em todo o Estado

A APCEF/SP tem realizado, des-
de o início do ano, reuniões em todo 
o Estado com o objetivo de esclarecer
dúvidas em relação ao fundo de pen-
são dos empregados da Caixa.

Desde quando começaram os ru-
mores sobre o equacionamento dos 
planos, para o qual deverão contribuir 
participantes e patrocinadora, a Asso-
ciação tem realizado encontros com 
empregados de todo o Estado a fim de 
mantê-los informados sobre a situa-
ção do fundo de pensão.

Em março, a Funcef divulgou os 
resultados de 2014, que confirmaram 
a necessidade do equacionamento do 
déficit do REG/Replan. No entanto, 
não divulgou as regras do pagamento. 
A legislação estabelece que, após três 
anos consecutivos de déficit, o fun-
do de pensão deve implementar, no 
quarto ano, o equacionamento.

Durante as reuniões que a AP-
CEF/SP tem realizado com sua sub-
seção do Dieese, três assuntos desta-
cam-se: a preocupação com a política 
de investimentos do fundo de pensão, 
a governança e o contencioso jurídico.

“Transparência não é simples-
mente divulgar as demonstrações fi-
nanceiras. Os participantes querem 

debater o que é feito com o dinheiro 
da Funcef”, comentou a diretora da 
Associação Ivanilde de Miranda.

Em relação ao contencioso jurí-
dico, os participantes estão preocu-
pados, pois a conta de ações judiciais 
estão recaindo sobre os planos de be-
nefícios, a maioria delas relacionada 
a reclamações trabalhistas contra a 
Caixa, como o antigo GTAG - agora 
Complemento Temporário Variável 
de Ajuste de Mercado (CTVA) -, au-
xílio e cesta-alimentação, horas ex-
tras, abonos. “A situação é bastante 
cômoda para a direção do banco, pois 
deu causa às ações e não paga a con-
ta”, explica Ivanilde.

Também fazem parte dos de-
bates o fim do voto de desempate, a 
implantação de consultas diretas a 
participantes, a alternância entre in-
dicados e eleitos nos cargos da Di-
retoria Executiva, a reformulação do 
Comitê de Investimentos, a redução 
da taxa mínima atuarial e a cobrança 
pela Funcef das reservas não integra-
lizadas por participantes ou pela pa-
trocinadora.

“Os desdobramentos da situação 
da Funcef refletem no futuro de cada 
empregado do banco”, alertou a di-

Reunião sobre a Funcef na SR Santana, em 
janeiro (foto maior); na SR Ipiranga e em 
Santos, ambas em março

retora. Por este motivo, é importante 
participar dos encontros organizados 
em todo o Estado e ficar por dentro 
de tudo o que acontece na Fundação.

No site da APCEF/SP são infor-
madas todas as reuniões agendadas 
e divulgados os desdobramentos re-
lacionados à situação do fundo de 
pensão. Acompanhe, acesse www.ap-
cefsp.org.br. 
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Campanha salarial

Nos dias 12, 13 e 14 de junho, em 
São Paulo, acontece o 31º Congresso 
Nacional dos Empregados da Caixa 
Econômica Federal (Conecef). A fi-
nalidade é discutir as especificidades 
do dia a dia dos empregados do banco, 
construir a pauta de reivindicações 
específicas para a Campanha Nacio-
nal da categoria e nortear o processo 
de negociações permanentes.

Na pauta do 31º Congresso Na-
cional dos Empregados da Caixa 
constam assuntos como organização 
do movimento, Caixa 100% pública, 
saúde do trabalhador, condições de 
trabalho e de funcionamento das uni-
dades, Saúde Caixa, Funcef, aposen-
tados, segurança bancária, jornada, 
Sistema de Ponto Eletrônico (Sipon), 

isonomia de direitos entre novos e 
antigos empregados, contratação 
de pessoal, carreira, terceirização e 
Gestão de Desempenho de Pessoas 
(GDP).

Devem participar 473 delegados 
de todo o País. “O Conecef é um mo-
mento importante da organização dos 
trabalhadores da Caixa, uma vez que 
discute as questões específicas do 
dia a dia dos empregados e constrói a 
pauta de reivindicações a ser debatida 
com a empresa”, explica o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra.

Quem participa do Conecef
Os delegados de cada Estado são 

escolhidos em assembleias, congres-

sos e encontros organizados pelas en-
tidades sindicais. 

Em São Paulo, aconteceram dois 
congressos regionais, da base da 
Fetec-CUT/SP e da Feeb/SP-MS, 
ambos em 30 de maio. Aposentados 
também fazem parte do Congresso e 
seus representantes foram escolhidos 
em assembleia, na capital, no dia 27 
de maio.

Negociações com a Caixa
Os temas aprovados pelos delega-

dos do Conecef estarão em pauta nas 
rodadas de negociações permanentes 
durante todo o ano e, também, na 
mesa específica da campanha salarial.

O Comando Nacional dos Ban-
cários e a Comissão Executiva dos 

31º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa está marcado 
para os dias 12, 13 e 14 de junho, em São Paulo

Conecef debate 
reivindicações 
específicas

Votação durante o Congresso Nacional da Caixa em 2014
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Empregados (CEE) representam os 
bancários nas rodadas de negociações 
com a direção do banco.

Convenção Coletiva
Concomitantemente às rodadas 

de negociações específicas com a di-
reção do banco público, acontecem 
os debates relacionados à pauta geral 
dos bancários - debatida entre o Co-
mando Nacional e a Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban).

Esta pauta geral inclui reajuste 
salarial, Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR), piso da categoria, 
vales refeição e alimentação, entre 
outros itens que se referem a todos os 
bancários.

Os itens debatidos entre os repre-
sentantes dos bancos e dos bancários 
fazem parte da Convenção Coletiva 
de Trabalho, que é um contrato de 
abrangência nacional com os direitos 
a serem seguidos por todas as insti-
tuições relacionadas à atividade ban-
cária e aos financiários. Em geral, as 
cláusulas são debatidas na data-base 
da categoria, 1º de setembro.

Faz parte da Convenção Coletiva 
de Trabalho, um aditivo com itens 
que diz respeito especificamente aos 
empregados da Caixa.   

Decisões dos trabalhadores
A assembleia é a instância de de-

cisão mais importante dos trabalha-
dores. É por meio destes encontros, 
organizados por Sindicatos de todo 
o País, que os funcionários definem,
inclusive, os rumos da campanha sa-
larial.

Todas as decisões são tomadas em 
assembleias, desde a data de uma pa-
ralisação até a decisão sobre o início 
de uma greve ou a aprovação de uma 

proposta dos banqueiros. “As deci-
sões dos trabalhadores são soberanas. 
Quem não participa das assembleias 
delega a outros o poder da decisão”, 
explicou o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Como não é possível que todos os 
trabalhadores estejam presentes nas 
rodadas de negociações e nos encon-
tros nacionais, são escolhidas pessoas 
para representá-los.

Durante a campanha salarial, a 
princípio, são realizadas assembleias, 
por base sindical, para escolha de de-
legados para os encontros regionais 
que, consequentemente, definem os 
participantes dos Congressos Nacio-
nais. 

Também nas assembleias regio-
nais são definidas pré-pautas de rei-
vindicações levadas, em seguida, para 
debate nos encontros nacionais.

Acordo entre bancários e 
banqueiros

Definida a pauta nacional, tanto 
as reivindicações específicas como 
as gerais da categoria bancária são 
entregues aos negociadores. A partir 
daí, começam os debates.

Das diversas rodadas de nego-
ciação agendadas após a entrega da 
pauta de reivindicações deve sair uma 
proposta de renovação da Convenção 
Coletiva, votada em assembleias por 
todo o País.

Caso a proposta seja aprovada pela 
maioria, bancários e banqueiros assi-
nam a renovação da Convenção Cole-
tiva e a campanha é encerrada. Caso 
seja rejeitada, os dois lados voltam a 
negociar.

Os trabalhadores podem utili-
zar instrumentos para pressionar os 
banqueiros e arrancar propostas que 
atendam suas reivindicações como 
manifestações, paralisações, greves, 
passeatas.

Mantenha-se informado
Sua participação é muito impor-

tante, seja nas assembleias que defi-
nem os rumos da campanha salarial 
seja nas manifestações e nas reuniões 
organizadas pelas entidades sindicais 
e associativas.

Mantenha-se sempre informado 
por meio do nosso site (www.apce-
fsp.org.br), da fan page no Facebook 
(www.facebook.com/spapcef), do 
Twitter (www.twitter.com/apcefsp) e 
do Instagram (www.instagram.com/
apcefsp).

Você pode, ainda, cadastrar seu 
e-mail particular ou seu celular para 
receber informações. O cadastro é 
feito no site da APCEF/SP, ícones 
Serviços > Boletins e torpedos.

Outras dúvidas, fale com a Asso-
ciação pelo telefone (11) 3017-8315 
ou pelo e-mail sindical@apcefsp.org.
br.

Assembleia em 2014 aprova a proposta apresentada pelos banqueiros e encerra a campanha salarial
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Confraternização de fim de ano teve 
a presença de Tim Maia Cover

Outro evento que se tornou tradi-
ção na APCEF/SP é a festa de fim de 
ano. Em 2014, a Associação encerrou 
mais um ciclo com uma grande con-
fraternização na Mansão Hasbaya, em 
São Paulo.

A abertura do evento ficou por 
conta da banda Golden Times. De-
pois, como atração principal, aconte-
ceu o show de Tim Maia Cover, com 
Charles Maia.

Ao som de Não Quero Dinheiro 
e Descobridor dos Setes Mares, não 
houve quem ficasse parado. Charles 
também cantou músicas para dançar 

“agarradinho” como Gostava Tanto 
de Você e Me Dê Motivos.

Para ver fotos deste e de todos os 
eventos da Associação, acesse o banco 
de imagens (www.apcefsp.org.br) ou 
a fan page do Facebook (/spapcef).

Bicho de Pé foi a principal 
atração da Festa Junina

A Festa Junina da APCEF/SP é um 
dos eventos da entidade que se torna-
ram tradição. Em 2014, mais de 1.500 
pessoas foram ao clube, em 7 de ju-
nho, para prestigiar a banda de forró 
Bicho de Pé.

Além de dançar e cantar, os par-
ticipantes divertiram-se nas barracas 
da pescaria, argola, boca do palhaço 
e no touro mecânico. E, ainda, todos 
puderam saborear delícias da culiná-
ria típica das festas juninas como pa-
monha, pé de moleque, vinho quente, 
quentão, etc.

E neste ano tem muito mais: já 
está sendo preparada a edição 2015 da 
Festa Junina. O evento está marcado 
para 13 de junho, sábado, a partir das 
19 horas, também no clube da Asso-
ciação, em Interlagos, capital.

Para animar a noite, o som ficará 
por conta do Trio Dona Zefa e do Trio 
Virgulino, que promete repetir o su-
cesso da Festa Junina de 2012, quan-
do foi a principal atração.

Fique atento ao nosso site e ga-
ranta seu convite. Informações, ligue 
(11) 3017-8327 ou 3017-8339.

Garotada exercita 
sua criatividade em 
Concurso de Desenho

Mais um evento que faz parte da 
lista de tradições da APCEF/SP foi 
realizado em outubro do ano passado: 
o Concurso de Desenho Infantil.

O tema da 12ª edição foi Quan-
do crescer, eu quero ser... Quase 200 
belíssimos desenhos foram enviados 
à APCEF/SP para concorrer aos prê-
mios, divididos em três categorias.

A premiação dos jovens artistas 
aconteceu durante uma grande festa 
no Buffet Planeta Kids, na zona oeste 
da capital. Uma das atrações foi um 
show com o grupo Mad Science, que 
ensinou e divertiu a garotada com ex-
periências científicas interativas.

Todos os desenhos recebidos pela 
Associação podem ser vistos no banco 
de imagens do site da entidade ou no 
Facebook. Acesse!

Eventos
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Para se aproximar ainda mais de 
seus associados, a APCEF/SP criou, 
em 2015, o projeto APCEF em Mo-
vimento com a intenção de levar os 
serviços da entidade para cidades do 
interior.

A primeira edição aconteceu em 
Campinas, dia 25 de abril, no Hotel-
-Fazenda Solar das Andorinhas, e 
reuniu cerca de 1.500 pessoas em um 
dia ensolarado, de confraternização 
dos empregados da região.

Estandes com os serviços ofere-
cidos pela entidade foram distribuí-
dos por todo o espaço e funcionários 
ficaram disponíveis durante todo o 
dia para apresentar as dezenas de ati-
vidades da Associação, tirar dúvidas 
dos empregados da Caixa, atualizar 
cadastro, etc.

Além das atividades recreativas, os 
participantes assistiram a apresenta-
ções artísticas de trabalhadores da re-
gião. A banda Fred Jorge e os Maiorais 

agitou a moçada com um belíssimo 
show musical. O vocalista, Fred Jor-
ge dos Santos, é empregado da Gipes 
Campinas.

A contação de histórias, que en-
cantou adultos e crianças, ficou por 
conta do grupo Borso, formado pelos 
empregados do banco Cláudio José 
Junior, Hélio Tadeu Panunto e José 
Francisco Maderna Filho.

Para ver fotos deste grande evento, 
acesse o site www.apcefsp.org.br.

2014 marca volta da Festa do Chope ao clube

Primeiro APCEF em Movimento 
foi um grande sucesso!

2014 ficará marcado na memória 
dos associados como o ano em que 
foi retomada a realização da Festa do 
Chope. A 18ª edição, realizada em 15 
de novembro, no clube, reuniu mais 
de mil convidados!

As principais atrações da festa - 
além, claro, do delicioso chope - fo-
ram a banda San Marco e o grupo 
Glamour da Batucada, com apresen-
tação de ritmistas e passistas das es-
colas de samba de São Paulo.
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Passos da Cultura leva associados a 
pontos turísticos de São Paulo

Outra novidade importante para 
os aposentados e pensionistas foi a 
criação do APCEF nos Passos da Cul-
tura, em 16 de julho.

O primeiro passeio foi uma visita 
ao prédio do Banespa, considerado na 
década de 40 a maior construção de 
concreto armado do mundo e que foi, 
durante 20 anos, o mais alto da cidade 
de São Paulo.

Em seguida, os associados visita-
ram a Caixa Cultural, o Theatro Mu-
nicipal e o Museu da Lingua Portu-
guesa.

Todas as fotos dos eventos são 
publicadas em nosso site e no Face-
book. Acesse e recorde os melhores 
momentos dos passeios.

Portas da APCEF/SP estão 
abertas para os aposentados

Entre as novidades desta gestão 
para os aposentados está o APCEF de 
Portas Abertas. O primeiro encontro 
aconteceu em 2 de julho, na sede da 
Associação, na capital.

“A ideia é aproximar o aposenta-
do ainda mais da nossa Associação”, 
explicou a diretora de Aposentados, 
Elza Vergopolem.

Entre as atividades do APCEF de 
Portas Abertas já estiveram trocas de 
livros, exibições de filmes, comemo-
rações dos aniversariantes do mês, 
aulas de dança e de automassagem, 
lançamento de livro de poesia e pales-
tra sobre saúde bucal.

Duas edições foram especiais, or-
ganizadas longe da sede da APCEF/
SP. A primeira ocorreu em Avaré, na 
Colônia da Associação, em dezembro, 
com direito a piquenique e atividades 
voltadas à saúde e ao bem-estar. E, 
a outra, foi na Baixada Santista, em 
março, com palestra sobre a Funcef, 
oficina de artesanato e jogos de salão.

Acompanhe toda a programação 
do APCEF de Portas Abertas em nos-
so site (www.apcefsp.org.br) ou re-
ceba o boletim eletrônico feito espe-
cialmente para os aposentados. É só 
inscrever-se em nosso site, nos ícone 
Serviços, Boletins e Torpedos.

Toda quarta-feira tem 
aula de dança de salão

Roteiro de passeios 
incluiu Atibaia, Campos 
do Jordão e Argentina

Desde janeiro, a APCEF/SP pro-
move um curso de dança de salão 
para aposentados e pensionistas.

As aulas acontecem sempre às 
quartas-feiras, das 14h30 às 16 horas, 
na sede da APCEF/SP, próxima à es-
tação República do metrô, na capital.

Informações, ligue (11) 3017-
8355 ou 3017-8358.

Entre os diversos eventos organi-
zados pela APCEF/SP para os apo-
sentados e pensionistas no primeiro 
ano desta gestão estiveram viagens 
encantadoras e inesquecíveis.

Em agosto, o pessoal da melhor 
idade visitou a Festa Literária Inter-
nacional de Paraty (Flip), com hos-
pedagem e muita festa na Colônia de 
Ubatuba.

No mês seguinte, setembro, o 
grupo passou um dia bastante diver-
tido em Atibaia, na Festa das Flores e 
Morangos.

Em outubro, foi a vez da excursão 
para a Colônia de Campos do Jordão, 
com visita ao Santuário de Aparecida.

Para fechar com chave de ouro, 
em fevereiro, a APCEF/SP levou seus 
associados para um cruzeiro nas ci-
dades de Punta Del Este e Montevi-
deo, no Uruguai, e Buenos Aires, na 
Argentina. 

Aposentados
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Um dos grandes eventos organi-
zado pela APCEF/SP no primeiro ano 
desta gestão foi a comemoração do 
Dia do Aposentado. 

A grande festa dos aposentados e 
pensionistas aconteceu em 29 de ja-
neiro e reuniu cerca de 250 pessoas 
no Circolo Italiano, centro da capital.

O  espaço dedicado à colônia ita-
liana foi palco do reencontro de anti-
gos colegas do banco, de um almoço 
caprichado e de grandes shows.

Para abrir a festividade, o cantor 
Aderval Cordas e Vocal, ex-integrante 
do Três do Rio, fez todo mundo cantar 
e dançar ao som de clássicos da MPB.

Em seguida, o cantor Silvio Brito 
fez os presentes relembrarem hits da 
Jovem Guarda ao cantar Espelho Má-
gico, entre outros sucessos.

Maria do Socorro Lages Lima, 
antiga empregada da agência Avenida 
Portugal, em Santo André, não deixou 
a pista um só minuto. “Procuro parti-

cipar sempre e, este ano, não poderia 
ficar de fora, ainda mais com estes 
shows”, contou.

Para ela, além da festividade, os 
eventos possibilitam rever os colegas. 
“Reencontrei amigas e isso, sem dú-
vida, foi muito bom”, finalizou.

No interior, a comemoração acon-
teceu na Subsede de Bauru, com uma 
divertida programação social, esporti-
va e apresentação também do Aderval 
Cordas e Vocal.

Associados conhecem Curitiba e o belíssimo 
litoral do Paraná em excursão da Associação

Aposentados comemoram seu 
dia ao lado do cantor Silvio Brito

Em abril, os associados embarca-
ram numa deliciosa viagem no tem-
po, com visita às cidades históricas do 
Paraná, passeio de trem, tour por 
Caiobá e pelo litoral paranaense.

Em Curitiba, os viajantes da 
APCEF/SP visitaram os principais 
pontos turísticos da cidade, como 
o Jardim Botânico e o Parque Tan-
guá.

Durante o passeio de trem, 
pela Serra Verde Express, perde-

ram o fôlego com as belas paisagens 
da Mata Atlântica, que incluem ca-
choeiras e vegetação exuberante.

Em Morretes, cidade fundada 
em 1721, foi hora de aprofundar-se 
na história local e provar o barreado, 

prato típico da região. Em Caiobá, 
a hospedagem foi no Sesc, com 
visita à Ilha do Mel, ao Parque da 
Onça e à Praia Brava, onde pude-
ram admirar golfinhos.

Para ver mais fotos, acesse 
nossa página no Facebook (www.
facebook.com/spapcef) ou o site 
da entidade (www.apcefsp.org.br).
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Perto de você

A APCEF/SP existe para defender 
os direitos dos empregados da Caixa 
e, claro, lutar por um banco cada vez 
melhor. Estas duas premissas sofre-
ram um grande golpe no fim de 2014, 
com a divulgação de uma declaração 
da presidenta Dilma Rousseff sobre a 
intenção de abrir o capital da Caixa, 
em outras palavras, iniciar o processo 
de privatização do banco.

A divulgação deu início a uma 
grande campanha em defesa do 
banco público. Entidades sindicais 
e associativas de correntes políticas 
diferentes, movimentos populares, 
parlamentares e boa parte da socieda-
de passou a unir-se na luta pela ma-
nutenção da Caixa 100% pública.

Por diversas vezes, foram feitas 
cobranças ao governo pela elucidação 
da declaração. Foi só em abril, quase 
quatro meses depois da primeira de-
claração, que o ministro da Fazenda, 

Joaquim Levy, a presidenta do Brasil, 
Dilma Rousseff, e a presidenta do ban-
co, Miriam Belchior, garantiram que a 
Caixa continuará 100% pública. “Mas 
a ameaça continua, já que no mesmo 
pronunciamento foi dito que o gover-
no pretende realizar a oferta pública 
inicial de ações da Caixa Segurado-
ra”, alerta o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Manifestações em todo o País
Dezenas de reuniões foram rea-

lizadas em todo o Estado para escla-
recer os perigos da abertura de ca-
pital do banco. Atos, manifestações, 
protestos e passeatas também foram 
organizados como forma de chamar a 
atenção da sociedade sobre o perigo 
de privatizar a Caixa.

Em janeiro, aconteceu o Dia Na-
cional de Luta em Defesa do Empre-
go e dos Direitos dos Trabalhadores, 

com a participação dos empregados 
da Caixa em defesa do banco público. 

Em fevereiro, Miriam Belchior 
assumiu a presidência sob intensos 
protestos de empregados. Dia 25 do 
mesmo mês foi a vez de uma audiên-
cia pública na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília, quando foi debatido 
o tema com o parlamento e outros
setores da sociedade. Logo depois, no 
dia 27, aconteceu o Dia Nacional de 
Luta em Defesa da Caixa 100% Pú-
blica

Em seguida, foi constituído um 
Comitê Nacional em Defesa da Caixa 
100% Pública composto por repre-
sentantes da Fenae, Contraf, CUT, 
CTB, Intersindical e CSP-Conlutas.

Entre as definições do encontro 
estavam a criação de comitês esta- 
duais e a realização de ações em bus-
ca do fortalecimento da campanha em 
defesa do banco. O Comitê Estadual 
de São Paulo foi composto em março 
e, em abril, foi criada a Frente Parla-
mentar em Defesa da Caixa Pública.

Ao longo do período, diversos par-
lamentares manifestaram seu apoio à 
luta, com a apresentação de moções 
nas Câmaras de suas cidades.

“Os trabalhadores deram o seu 
recado: a Caixa é do povo e não se 
vende”, lembra Kardec. “Vamos per-
manecer em alerta e continuaremos a 
defender a Caixa 100% pública e os 
serviços que o banco presta à socie-
dade brasileira”, finaliza.

Declaração de Dilma Rousseff causou indignação e deflagrou 
campanha de toda a sociedade pela não privatização do banco

Luta pela 
manutenção da
Caixa 100% pública

Instalação do Comitê Estadual em defesa da Caixa Econômica Federal
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Pressão dos trabalhadores  
faz direção sair de impasse  

sobre o Saúde Caixa
Depois de sete meses de muita 

negociação e pouca transparência 
por parte da direção da Caixa, final-
mente começam a evoluir as conver-
sas para destinação do superávit do 
plano Saúde Caixa.

Em reunião no dia 15 de maio, 
a representação dos trabalhadores 
apresentou propostas para implan-
tação de remoção domiciliar por 
ambulância em situações de emer-
gência, criação de programas de 
promoção de saúde para doenças 
crônicas que alcancem também os 
dependentes e redução da copartici-
pação dos empregados no plano, que 
cairia de 20% para 15%. O banco 
aceitou discutir as propostas. 

“Inicialmente cobramos que 
esta pauta fosse aplicada até 1º de 
julho, mas o banco propõe somente 
a partir de janeiro de 2016”, explica 
o representante dos empregados no
GT Saúde Caixa, Plínio Pavão.

Lentidão
Desde o fim de outubro, o grupo 

de trabalho reúne-se com a direção 
do banco para a formatação de pro-
postas que definam como será usado 
o dinheiro que sobra todos os anos
no Saúde Caixa.  

O banco então comprometeu-
-se a fornecer dados para que os 
representantes dos empregados pu-
dessem propor alternativas viáveis, 
preservando a sustentabilidade do 
plano. Entretanto, o que se viu nas 

reuniões foi a lentidão da Caixa em 
fornecer informações.

A negociação teve início em 30 de 
outubro e o prazo final para que se 
chegasse a um acordo era 15 de de-
zembro. Porém, as informações que 
chegaram eram insuficientes, inviabi-
lizando esta data. 

“Contratamos assessoria técni-
ca para auxiliar-nos na elaboração 
de proposições buscando contem-
plar os interesses dos usuários, sem 
comprometer a sustentabilidade do 
plano. Para isso, era necessário que 
houvesse transparência por parte da 
Caixa. Infelizmente o banco divulgou 
o mínimo de informações possíveis e
prejudicou todo o trabalho”, lamenta 
Plínio Pavão. 

Histórico
Nos últimos sete exercícios, o 

Saúde Caixa registrou superávits da 
ordem de R$ 70 a R$ 90 milhões/ano. 
Até 2014, a cifra acumulada chegava 
a R$ 570 milhões, segundo dados da 
Caixa. Para se ter uma ideia, o custo 
do plano é cerca de R$ 1 bilhão/ano. 
Portanto, o superávit acumulado re-
presenta mais de 50% do valor. 

“É inaceitável esta postura da Cai-
xa, de desrespeito ao acordo coletivo 
que prevê a aplicação de eventual sal-
do superavitário em melhorias no pla-
no”, denunciou a diretora da APCEF/
SP Ivanilde de Miranda, integrante do 
Conselho de Usuários do Saúde Caixa.

A falta de informações escondeu o 
real cenário do plano. Em março de 
2005, o contrato de prestação de ser-
viços com a Datamec, empresa que 
fazia o processamento de dados do 
Saúde Caixa, terminou e só foi reati-
vado dois anos depois. 

Em 2010, com a conclusão do pro-
cessamento da documentação atrasa-

da, foi possível ter a real dimensão 
dos resultados do Saúde Caixa. Os 
números revelaram a existência de 
superávits desde 2008. 

Nos anos de 2006 e 2007, com 
base em estudos atuariais elabora-
dos a partir de premissas irreais, em 
que pese a posição contrária dos re-
presentantes eleitos pelos emprega-
dos no Conselho de Usuários, a Cai-
xa aumentou unilateralmente o teto 
anual de coparticipação em 100%, 
fazendo o valor saltar de R$ 1.200, 
valor negociado no fim de 2005, para 
R$ 2.400, permanecendo sem rea-
juste até hoje. 

As projeções indicam que em 
2015 haverá novamente superávit. 
Para os representantes dos trabalha-
dores, a prioridade é definir o uso do 
dinheiro que está sobrando no atual 
exercício para evitar que o superá-
vit continue ocorrendo. “Depois, é 
preciso indicar o que fazer com o 
dinheiro acumulado. O Saúde Caixa 
é um bom plano, mas deve ser aper-
feiçoado”, ressalta Plínio. “A série 
histórica de superávits indica a pos-
sibilidade de implementação de me-
lhorias sem necessidade de revisão 
dos parâmetros atuais de custeio. 
Contudo, isso só pode ser feito com 
base em estudo técnico criterioso, 
para não corrermos o risco de invia-
bilizá-lo com o aumento exagerado 
dos custos”, destacou o dirigente. 

Com o avanço nas negociações, 
o GT Saúde Caixa será ampliado,
com a participação de técnicos para 
aprofundar as discussões sobre as 
três propostas acertadas até 31 de 
julho. Até lá, os representantes dos 
empregados esperam que haja mais 
abertura e diálogo com o banco para 
ampliação de melhorias para o Saú-
de Caixa.
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Colônia de Avaré recebeu excursão 
dos aposentados em dezembro

Entre os eventos programados na 
Colônia de Avaré em 2014 houve um 
bastante divertido: uma excursão que 
levou aposentados e pensionistas para 
conhecer um dos mais belos espaços 
da Associação.

O passeio aconteceu em dezem-
bro e reuniu os viajantes em uma 
programação animada, com direito a 
piquenique e troca de receitas. 

Além desta inovação, a Colônia 
de Avaré também preparou, durante 
todo o ano de 2014, comemorações 
caprichadas para as mamães, os pa-
pais, a criançada, os namorados, na 

Páscoa, no Natal, Ano Novo, além do 
evento típico do interior em junho, a 
Festa Junina, com comida boa e mú-
sica sertaneja.

Para informações, ligue (14) 3848-
3000 ou (14) 3732-9337.

Festa Junina foi o principal 
evento de Campos do Jordão

Que Campos do Jordão tem o in-
verno mais charmoso de São Paulo 
ninguém duvida. E que as festas ju-
ninas da Colônia da APCEF/SP são 
divertidíssimas também não há dú-
vidas. Durante todo o mês de junho, 
a Colônia prepara guloseimas típicas, 
fogueira e a tradicional quadrilha com 
a participação dos associados.

Além destas festanças, a Colônia 
de Campos do Jordão também foi 
palco de muitos outros eventos im-
portantes em 2014: Noite do Fondue, 
Mineira, do Boteco, dos Namorados, 
da Primavera, comemorações do Dia 
das Mães, dos Pais e das crianças, Na-
tal, Réveillon. 

“Organizamos diferentes festas 
durante todo o ano para que os as-
sociados tenham a oportunidade de 
passar fins de semana agradáveis ao 
lado dos seus familiares e dos seus 
amigos da Caixa”, comenta o diretor 
da APCEF/SP Edvaldo Rodrigues da 
Silva.

Em outubro, a Colônia de Cam-
pos do Jordão recebeu, mais uma vez, 
o tradicional Encontro de Corais que
contou com a participação de seis co-
rais, entre eles, os nossos artistas do 
Coral APCEF Jundiaí.

Para reservas e informações sobre 
a Colônia de Campos do Jordão, ligue 
(12) 3662-1431 ou (12) 3668-5580

Boa música e diversão 
nos eventos em Suarão

Excursão para Festa 
Literária levou dezenas 
de associados a Ubatuba

Em Suarão, um dos grandes even-
tos de 2014 foi a Festa do Havaí, em 
novembro, que contou com boa mú-
sica, frutas e uma decoração belíssi-
ma. Outras comemorações divertidas 
aconteceram em datas festivas como 
Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, 
Páscoa, carnaval, Ano Novo e Natal.

Informações sobre o espaço, ligue 
(13) 3426-3860 ou (13) 3422-1136.

Um dos eventos mais esperados 
pelos associados na Colônia de Uba-
tuba é a excursão para a Festa Literá-
ria Internacional de Paraty.

Em 2014, a viagem aconteceu em 
duas datas: de 30 de julho a 1º de 
agosto, para os aposentados e pen-
sionistas, e de 1 a 3 de agosto, para o 
pessoal da ativa. “São eventos muito 
divertidos que aliam a beleza da re-
gião a uma festa cultural internacio-
nal”, explicou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Além da excursão para a Flip, 
também aconteceram comemorações 
no Dia das Mães, dos Pais, das Crian-
ças, Páscoa, carnaval, Ano Novo e Na-
tal, festas tropical e junina.

Informações, ligue (12) 3834-
1450 ou (12) 3834-1451

Colônias
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A APCEF/SP possui duas Colô-
nias no litoral, em Suarão,  e na Praia 
de Perequê-Açu, em Ubatuba. Ambas 
receberam diversas melhorias no pri-
meiro ano de gestão desta diretoria, 
encabeçada por Kardec de Jesus Be-
zerra.

A principal melhoria foi a instala-
ção de aparelhos de ar-condicionado 
em todos os dormitórios dos dois es-
paços. “Nosso objetivo é aumentar 
cada vez mais o conforto dos nossos 
hóspedes”, explicou o diretor-presi-
dente da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra.

Além dos aparelhos de climatiza-
ção, as Colônias do litoral também 
passaram a disponibilizar, desde de-
zembro, bicicletas, cadeiras e guarda-

-sóis para locação dos associados du-
rante o período de hospedagem.

Novo espaço de lazer em Ubatuba
Ainda em 2014, o espaço que abri-

ga as churrasqueiras da Colônia de 
Ubatuba passou por uma grande re-

forma. O novo quiosque agora conta 
com seis churrasqueiras individuais e 
um belo espaço para o associado ca-
prichar na confraternização!

Para saber mais sobre os nossos 
espaços, acesse www.apcefsp.org.br, 
ícone Sedes.

Colônia no litoral sul, na praia de Suarão, em Itanhaém

Novas churrasqueiras na Colônia de Ubatuba

Ginásio, churrasqueiras e restaurante do 
clube da capital recebem melhorias

Aparelhos de ar-condicionado são
instalados em Ubatuba e Suarão

O clube da APCEF/SP, na capital, 
também passou por várias melhorias 
no primeiro ano da nova gestão da 
APCEF/SP.

No ginásio foram construídos dois 
banheiros adaptados para pessoas com 
deficiências e uma sala para o Depar-
tamento de Esportes. A quadra tam-
bém passou por reformas.

O restaurante ganhou uma chur-
rasqueira e os vestiários do campo de 
futebol foram reconstruídos. O cam-
po de areia virou um campo gramado 
e a churrasqueira próxima ao ginásio 
passou por melhorias para melhor re-
ceber os associados.

Para informações sobre o clube, 
ligue (11) 5613-5600.
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Treino de xadrez na 
sede aprimora técnica 
dos associados

Paciência. Só assim sairá a jogada 
perfeita, o movimento calculado e o 
ataque que pode derrubar o oponen-
te. É esta lição que o mestre Dirk Da-
gobert van Riemsdijk procura passar 
a quem o procura nos treinos de xa-
drez na sede da APCEF/SP, às quartas 
e quintas-feiras, das 16h30 às 20h30, 
uma das novidades desta gestão na 
área de Esportes.

Considerado um dos maiores no-
mes do xadrez no País, o holandês-
-brasileiro compara a modalidade à 
música. Como se os movimentos que 
saem da mente dos jogadores fossem 
acordes tirados de um instrumento 
musical. “É também uma ginástica 
para a mente, só praticando para apri-
morar”, diz. 

Desde 2012, a APCEF/SP man-
tém uma equipe de jogadores que 
disputa torneios de xadrez pelo Esta-
do. Dirk faz parte dela. Entre 28 de 
fevereiro e 8 de março deste ano, os 
nossos enxadristas conquistaram a 
oitava colocação no Interclubes Pau-
lista de Xadrez, considerado o maior 
torneio interclubes do Brasil. 

Os treinos semanais na sede são 
abertos para todos os associados, 
mesmo àqueles que não têm muita 
intimidade com as peças do tabuleiro. 
“Hoje é fácil entrar no esporte, prin-
cipalmente com a possibilidade de jo-
gar na internet”, diz Dirk. 

No treino, os associados levam 
dúvidas sobre qual movimento execu-
tar, avaliação de posição de jogo e ou-
tras questões técnicas. É uma forma 
de trocar experiências entre os apai-
xonados pelo xadrez. 

Incentivo ao esporte é uma 
das bandeiras desta gestão

A APCEF/SP também incentiva 
a prática esportiva entre os aposen-
tados e pensionistas da Caixa. Em 
2014, além de participarem dos Jogos 

Aposentados também fazem parte 
das equipes da Associação

Esportes

Uma das bandeiras desta gestão 
da APCEF/SP é o incentivo à prática 
esportiva, com o objetivo de integrar 
os empregados da Caixa e promover 
atividades que despertem o gosto por 
atitudes saudáveis.

Desta forma, durante todo o ano, 
foram organizados treinos, copas e 
torneios entre os empregados da Cai-
xa esportistas. Além da Liga Interna 
de Futebol da APCEF/SP, as equipes 
participam da Taça Bancária de Fut-
sal do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região e da Copa 
Paulistana.

A equipe de basquete participou 
dos Jogos da Cidade e o pessoal do 
vôlei disputou o Super Grand Prix e 

a Copa LMN Sports. Ainda foram or-
ganizados torneios de sinuca, pôquer,  
tênis e xadrez.

Em 2014 também aconteceu a 
Corrida do Pessoal da Caixa, na capi-
tal, em Ribeirão Preto e em Suarão. A 
competição é realizada pelas APCEFs 
de todo o País em homenagem ao ani-
versário da Fenae.

Além da prática esportiva, a AP-
CEF/SP também prepara seus atletas 
para competições nacionais entre os 
empregados da Caixa.

Em 2014, foi a vez da 11ª edição 
dos Jogos da Fenae, em Goiânia. Nos-
so Estado alcançou a quarta colocação 
entre as 27 APCEFs, no maior evento 
esportivo entre bancários do País.

Nacionais (Fenae e Fenacef) e dos 
treinos organizados pela entidade, ti-
veram a oportunidade de competir na 
quarta edição dos Jogos dos Aposen-
tados, em setembro. 

O evento estadual, que aconteceu 
no clube da capital, foi organizado 
em parceria com a Apea/SP e reuniu 
atletas em dois dias de disputas nas 
seguintes modalidades: canastra, cor-
rida, damas, dominó, futebol society, 
futsal, natação, sinuca, tênis de cam-
po e de mesa, truco, xadrez, vôlei de 
areia e de quadra.

Ao centro, a equipe tricampeã de futsal da APCEF/SP durante premiação dos Jogos da Fenae
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São Paulo é sede dos  
Jogos Sul e Sudeste 2015

2015 é um ano especial para nosso 
Estado. Pela primeira vez, São Paulo 
será sede dos Jogos Regionais do Sul 
e Sudeste.

Esta é a quarta edição dos Jogos 
Regionais, que reúnem atletas do Es-
pírito Santo, Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo. Serão 
mais de 700 atletas, sem contar seus 
acompanhantes. 

Os Jogos acontecem de 4 a 6 de 
junho, no clube da APCEF/SP, em In-
terlagos, capital.

Serão disputadas partidas de bas-
quete, futebol society livre e máster, 
futsal, vôlei de quadra e de areia, tênis 
de campo e de mesa, xadrez, natação, 
sinuca, damas, atletismo e canastra.

Um pouco de história
A primeira edição dos Jogos Sul 

e Sudeste foi realizada em junho de 
2009, em Curitiba, no Paraná. Até 
então, os jogos eram disputados se-
paradamente pelas APCEFs do Sul e 
do Sudeste. “A unificação trouxe mais 

calor à disputa e uma melhor inte-
gração entre nossos Estados”, conta 
o diretor de Esportes da APCEF/SP,
Arnold Reigota Perez.

A segunda edição, em 2011, acon-
teceu em Belo Horizonte, Minas Ge-
rais e a terceira, em 2013, em Floria-
nópolis, Santa Catarina.

O objetivo, de todas as edições, 
é congregar os associados efetivos e 
seus dependentes por meio do espor-
te, de modo a fortalecer os laços de 
amizade e integração entre trabalha-
dores de uma mesma empresa.

Os Jogos Regionais acontecem 
em anos ímpares. Nos anos pares, 
são organizados os Jogos Nacionais 
da Fenae. Em 2015 ocorrem os Jo-

Atletas do basquete, campeões da edição de 2013 dos Jogos Sul e Sudeste, em Florianópolis

gos Regionais do Nordeste, em Natal 
(RN); do Centro-Oeste, na cidade de 
Cuiabá (MT); e da região Norte, em 
Macapá (AP).

Delegação de São Paulo
Para formar a delegação de São 

Paulo que disputará os Jogos Regio-
nais, foram feitas diversas seletivas, 
além dos Jogos de Integração, que 
reuniram cerca de 500 atletas no clu-
be da entidade, em março. Foram dois 
fins de semana de muita disputa e re-
encontro de colegas da Caixa. “Com-
petidores de todo o Estado tiveram a 
oportunidade de participar dos Jogos 
de Integração e das seletivas organi-
zadas pela APCEF/SP para concorrer 
a uma vaga na delegação de São Pau-
lo”, explica Arnold Reigota Perez.

Nos Jogos de Integração foram 
disputadas 17 modalidades nos dias 
7, 8, 28 e 29 de março. Também fo-
ram organizadas seletivas de tênis de 
quadra, natação, damas, canastra, si-
nuca, atletismo, xadrez, tênis de mesa 
e vôlei de areia.

“Os atletas da delegação de São Paulo 
prepararam-se com muita garra e 

carinho para fazer bonito nesta edição 
dos Jogos do Sul e Sudeste, aqui na 

nossa casa. Queremos ver todos vocês 
torcendo pelo nosso Estado!”

Arnold Reigota Perez,  
diretor de Esportes da APCEF/SP
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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 2014 a 31 
de março de 2015, foram aprovados 
tanto pelos associados como pelos 
membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Deliberativo da Associação.

A aprovação dos associados acon-
teceu durante assembleia realizada 
em 23 de maio, na sede da entidade 
na capital. O Conselho Deliberativo 
e a Diretoria Executiva reuniram-se 
em 15 de maio para analisar as contas 
da entidade e as atividades realizadas 
durante o primeiro ano desta gestão e 

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

também aprovaram as demonstrações 
do período.

As principais atividades da entida-
de apresentadas durante as reuniões 
estão relacionadas ao longo das pági-
nas desta edição da revista. Confira, 
a seguir, o resumo das notas expli-
cativas, o balanço patrimonial e a de-
monstração do superávit do exercício. 

1. Ativo
Caixa Equivalente Caixa - repre-

senta o saldo líquido disponível em 
valor nominal, em contas correntes, 
poupanças e aplicações financeiras, 

tais como aplicações financeiras de 
renda fixa. 

 Realizável em curto prazo - ex-
pressa valores a receber de associados 
referente a parcelamento de serviços 
prestados nas Colônias e outros ser-
viços. Também compõem o saldo o 
adiantamento de 13º salário em fé-
rias para funcionários e adiantamento 
para funcionários e diretores a fim de 
subsidiar viagens a trabalho para Co-
lônias e visitas às unidades da Caixa 
com posterior prestação de contas e, 
ainda, adiantamento a fornecedores 
referente a contratação de serviços. 

Empregados reunidos em assembleia, no dia 23, aprovam balanços da APCEF/SP
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Estoques - o montante representa 
os produtos estocados para suprir as 
necessidades operacionais da pres-
tação de serviço ao associado, como 
materiais de limpeza, gêneros alimen-
tícios e materiais de escritório, de con-
sumo administrativo e operacional. 

Despesas pré-operacionais - são 
despesas para as quais, até o presente 
momento, não ocorreu o fato gerador, 
como seguros de veículos e predial da 
APCEF/SP.

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, 
demonstrado em custo de aquisição, 
menos as amortizações acumuladas.  

2. Passivo
Financiamentos - são cotas de 

consórcio que foram contempladas, 
utilizadas para aquisições de novos 
veículos, mas ainda não pagas, tendo 
parcelas futuras a vencer.

Fornecedores - saldo que em 31 de 
março de 2015, estão a pagar, sendo que 
os vencimentos destes títulos  referem-
-se a meses posteriores ao encerra-
mento do balanço, ou seja, compras e 
contratações de serviços a prazo.

Obrigações trabalhistas e sociais 
- são encargos que compreendem a 
folha de pagamento de competência 
de março de 2015, tendo como ven-
cimento o mês subsequente a sua 
competência. Os encargos são INSS, 
FGTS, PIS sobre folha de pagamento 
e contribuição sindical. Também re-
presenta este saldo rescisões e férias 
que devem ser pagas no mês seguinte 
da sua competência. 

Obrigações fiscais e tributárias 
- saldo que representa o IPTU das 
prefeituras de todas as unidades de 
trabalho da APCEF/SP. São parcelas 
que vencerão dentro dos nove meses 
seguintes. Também compõem im-
postos retidos na fonte de prestadores 
de serviços por obrigação da APCEF 
como tomadora como PIS/Cofins/

BALANÇO PATRIMONIAL
Demonstração Patrimonial e  

Demonstração de Superávit e Déficit do Exercício

Período de 1º de abril de 2014 a 31 de março de 2015 

ATIVO 2015

ATIVO CIRCULANTE 9.877.155

Caixa Equivalente Caixa 8.385.797
Realizável em curto prazo 1.146.247
Estoques 141.440
Outros créditos 200.635
Despesas pré-operacionais 3.036

CSLL, INSS, IR e ISS, (assessoria 
jurídica, serviços de auditoria, de lim-
peza e portaria no clube, Campos do 
Jordão e Avaré). 

Outras obrigações - representa de-
voluções a associados por desistência 
de uso das Colônias e repasse de se-
guros, jurídicos e de convênios e pro-
moções. São parcerias que fechamos 
com empresas efetivando convênios 
para os associados, que na compra ou 
na prestação de serviço em empresas 
conveniadas podem efetuar paga-
mentos através do débito em conta. O 
pagamento pode ser parcelado.

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.

Receitas pré-operacionais - valores 
que devem ser apropriados como re-
ceita quando ocorrer o fato gerador. 

Financiamentos - são cotas de 
consórcio que foram contempladas e 
utilizadas, assim tornando-se 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 do imóvel do Cecom.

3. 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 - 50% do su-
perávit do exercício será transferido 
para a conta de patrimônio social após 
a aprovação das demonstrações con-
tábeis pela Assembleia Geral, confor-
me consta em estatuto. 

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 mar-
ço de 2005 foi contabilizada reserva 
de reavaliação exclusivamente para os 
bens imóveis baseados em laudos de 
reavaliação elaborados por empresa 
especializada

ATIVO 2015

ATIVO NÃO CIRCULANTE 45.349.014

Realizável em longo prazo 217.327
 Outros créditos a receber 128.126
 Depósitos judiciais 89.201

Investimentos 15.028

Imobilizado 45.017.433
Intangível 99.226

TOTAL DO ATIVO 55.226.170

PASSIVO 2015

PASSIVO CIRCULANTE 4.449.641

Financiamento 9.772
Fornecedores 753.155
Obrigações trabalhistas e sociais 227.200 
Obrigações fiscais e tributárias 2.363.991
Outras obrigações 246.655
Provisões férias, 13º e encargos sociais 787.751
Receitas pré-operacionais 61.117

PASSIVO 2015

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 556.410

Financiamentos 7.963
IPTU 548.448

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 50.220.119

Patrimônio social 13.463.436
Reserva estatutária 6.702.219
Reservas de reavaliações 29.238.195

Resultado do período 816.270

TOTAL DO PASSIVO 55.226.170

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 18.034.451

R eceita mensalidades 13.128.808
Receita Colônias e Subsede 4.905.643

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (17.498.615)

Despesas com pessoal (8.421.469)
Despesas com serviços (5.187.627)
Despesas administrativas e operacionais (6.195.632)
Despesas tributárias (1.614.176)

Receitas financeiras 3.724.365
Despesas financeiras (126.808)

Outras receitas 858.167
Outras despesas (535.435)

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 535.836

DEMONSTRAÇÃO DO  
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 

Kardec de Jesus Bezerra
Diretor-presidente da APCEF/SP

Eliete Alves B. Alencar
CRC 1SP261884/O-0
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Comunicação e Jurídico

A APCEF/SP não mede esforços 
para manter seus associados “por 
dentro” de todos os assuntos relacio-
nados à Caixa e à Associação. 

Dentre todos os meios de comu-
nicação utilizados pela Associação, 
as mídias eletrônicas são as que mais 
chamam a atenção. “A necessidade 
dos leitores mudou muito nos últimos 
tempos. As pessoas querem informa-

ções rápidas e breves e a melhor for-
ma de conseguir isso é por meio da 
internet”, comentou o diretor-presi-
dente da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra.

A fan page da Associação no Face-
book, por exemplo, ultrapassou 3 mil 
curtidas em abril. Em 21 de outubro 
do ano passado, poucos dias após o 
fechamento da campanha salarial, a 

A luta pela garantia dos direitos 
dos associados é uma das prioridades 
da Associação e, para tanto, é ofereci-
da assessoria jurídica duas vezes por 
semana, na sede da entidade.

De 1º de abril de 2014 a 31 de 
março de 2015, primeiro ano da ges-
tão desta diretoria, foram 478 aten-
dimentos feitos pelo Departamento. 
Foram defesas em processos admi-
nistrativos e trabalhistas, pagamentos 
de ações dos Escriturários Básicos, 
orientações relacionadas ao recebi-
mento de multa de 40% do FGTS, 
auxílio-alimentação para aposentados 
e pensionistas, horas extras, incorpo-

liar os empregados na decisão de ade-
rir ou não ao Plano de Apoio à Apo-
sentadoria (PAA).

Reunião sobre o Plano de Apoio à Aposentadoria em março

APCEF/SP está sempre ao lado do empregado 
da Caixa na luta por seus direitos

Fan page da Associação 
ultrapassa 3 mil curtidas

nossa página alcançou mais de 5 mil 
pessoas com suas postagens.

Durante o primeiro ano de gestão 
desta diretoria, o site foi visualizado 
mais de 1 milhão de vezes, por mais 
de 160 mil usuários. Em um único 
dia, 6 de outubro de 2014, último dia 
da greve da categoria bancária, foram 
registrados 7.192 acessos.

Por causa de todo este interesse, a 
APCEF/SP diversificou ainda mais o 
seu alcance em mídias sociais e pas-
sou a fazer parte também do YouTube 
e do Instagram.

“Oferecemos diferentes meios de 
comunicação para que todos conhe-
çam e acompanhem nosso trabalho”, 
explica Kardec de Jesus Bezerra. 
“Para os que preferem os meios tradi-
cionais, a Associação continua com a 
publicação semanal do jornal APCEF 
em Movimento e da revista Espaço”, 
completa.

Fique por dentro de tudo o que 
acontece na Caixa e na Associação. 
Acompanhe nossos meios de comu-
nicação.

ração do CTVA, desaposentação, re-
petição de indébito, etc.

A Associação também ofereceu 
assessoria na prepara-
ção do Imposto de Ren-
da para empregados da 
capital e do interior. Fo-
ram 210 atendimentos 
no período para orien-
tação na preparação do 
IR mais 153 auxílios em 
retificações referentes à 
bitributação.

Foram organizados, 
ainda, dois encontros 
com o objetivo de auxi-
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O associado da APCEF/SP e 
sua família têm descontos que 

ninguém mais tem. Confira.

guia
de convênios
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Confira a relação de empresas 

conveniadas à APCEF/SP. A lista 

completa também pode ser acessada 

no site www.apcefsp.org.br.

Informações, (11) 3017-8320 ou 

promocoes.marketing@apcefsp.org.br 
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Academias/esportes
Academia Aquaplay
Av. Paraíso, 394, Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul, 
(11) 5238-5151, 4238-1091 - www.aquaplay.com.
br. Desconto: 10% em natação, musculação e gi-
nástica mais 50% na matrícula.

Academia Contours - Pinheiros/Perdizes
Rua Cônego Eugênio Leite, 553, Pinheiros, capital, 
(11) 3898-2695 - www.contours.com.br. Desconto: 
50% na adesão e 15% nos planos de circuito (se-
mestral, anual e 15 meses), exceto Pilates e estética.

Academia Curves
Unidades na capital e no interior, acesse www.cur-
ves.com.br. Desconto: R$ 50 na taxa de matrícula 
dos planos anuais ou semestrais; 20% na mensali-
dade dos planos anuais ou semestrais ou R$ 30 para 
os pacotes Total Fit Curves.

Academia Holiday
Rua Manoel da Nóbrega, 1.502, Paraíso, capital - 
www.holidayacademia.com.br. Desconto: 15% so-
bre os planos vigentes.

Academia K2
Unidades na capital e no interior, acesse www.aca-
demiak2.com.br. Desconto: 20% no plano semes-
tral ou 35% no plano anual, dependendo da filial.

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

Aquarius Academia
Rua Maria Umbelina Couto, 189, Guanabara, Campi-
nas, (19) 3251-6050 ou 3254-6909 - www.aquariu-
sacademia.com.br. Desconto: 10%.

Belle & Shape
Rua Augusta, 1.939, térreo, Cerqueira César, capital, 
(11) 3884-8029. Desconto: 10% em tratamentos 
estéticos e 20% nas mensalidades, 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 manuten-
ções de bicicletas; 5% na compra de bicicletas, in-
clusive elétricas.

Ecofit Academia
Rua Cerro Corá, 580, Vila Romana, capital, (11) 
2148-4000 - www.ecofit.com.br. Desconto: até 10% 
em horário livre e possibilidade de horário restrito 
(média de 29% sobre horário livre).

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

Holiday Academia de Ginástica
Rua Manuel da Nobrega, 1.502, Paraíso, capital, 
(11) 3885-8484 - www.holidayacademia.com.br. 
Desconto: 15%.  

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

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

Alimentações/bebidas
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%.

Trio Alimentos
Informações (15) 3229-3030. Desconto: até 30%  
na compra dos produtos direto pelo site www.trio-
parceiros.com.br.

EMPRESAS CONVENIADAS

Automóveis/motos
Della Via Pneus
Unidades na capital e no interior, acesse www.della-
via.com.br - Disk Della Via (11) 2333-3235. Descon-
to: 20% em alinhamento e balanceamento e 5% na 
loja, exceto promoções. Check-up grátis.

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

Tapeçaria Alemão - Bancos de Couro e Acessórios
Unidades na capital - www.alemao.com.br. Descon-
to: 15% no serviço de revestimento de bancos em 
couro e 10% em acessórios automotivos.

Bem-estar
Ápice Desenvolvimento Humano
Rua Teixeira da Silva, 329, cj. 21, Paraíso, capital, 
(11) 2361-5000 - www.apicedesenvolve.com.br. 
Desconto: 15% em cada sessão de atendimento in-
dividual com coaching (pacotes de 6 a 12 sessões); 
15% no curso de introdução à PNL; 15% na forma-
ção Practitioner em PNL.

Benditos Pés
Av. Prestes Maia, 241, 8º andar, sala 824, Centro, ca-
pital, (11) 3227-6426 ou 4506-3120 - www.benditos-
pés.com.br. Desconto: 15% nos tratamentos, exceto 
análises clínicas de coletas micológicas e produtos.

EVS J&R (Herbalife) 
Rua Barão de Itapetininga, 255, 1º andar, cj. 104, Re-
pública, capital, (11) 98134-1049 - www.visiteher-
balife.com.br/nutricional. Desconto: 15% no site e 
mais 15% revertidos para Moradia e Cidadania.

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

Brinquedos/perfumes/
presentes

Água de Cheiro
Rua Barão do Amazonas, 732, Centro, Ribeirão Pre-
to, (16) 3610-4804. Desconto: 10%.

Clóvis Atacadista
Av. Vautier, 545, Pari, capital, (11) 3229-7056 - 
www.clovisatacadista.com.br. Desconto: 15% em 
brinquedos.
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Colégio Papa Mike
Rua Minas Bogasian, 350, Centro, Osasco, (11) 3685-
2120 - www.papamike.com.br. Desconto: 10%.

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

Colégio Santa Cecília
Rua Oswaldo Cruz, 266, Boqueirão, Santos, (13) 
3202-7105 - www.colegio.unisanta.br. Desconto: 
15% sobre a mensalidade, exceto matrícula.

Colégio Soibra
Rua Professor Pereira de Freitas, 401/415, Tatuapé, 
(11) 2076-4610 - www.drummond.com.br. Descon-
to: de 30% a 50% dependendo do curso.

Colégio Sussurana
Rua Sussurana, 247, Ipiranga, capital, (11) 5061-
8454 - www.colegiosussurana.com.br. Desconto: 
30% na matrícula e 20% nas mensalidades.

Colégio Torricelli
Rua do Rosário, 423, Centro, Guarulhos, (11) 2183-
8499 - www.torricelli.g12.br. Desconto: 25% nas 
mensalidades, exceto matrícula.

Conto de Fadas
Av. Parada Pinto, 556, Altos, Vila Nova Cachoei-
rinha, capital, (11) 3984-6069 - www.escolacon-
todefadas.com.br. Desconto: 10% no berçário e 
pré-escola.

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

Instituto Embelleze
Unidades na capital e no interior, acesse www.insti-
tutoembelleze.com. Desconto: 10% nos cursos.

Escola João XXIII
Av. Penha de França, 35, Penha, (11) 2942-1488 - 
www.joao23.com.br. Desconto: de 30% a 60% de-
pendendo do ano e do curso.

Escola Passinho Inicial
Rua Capitão Macedo, 356, Vila Mariana, capital. 
Desconto: 20% na matrícula e 10% nas mensalida-
des berçário e educação infantil.

Frontiere Tecnologia e Serviços  
(Grupo Educa Mais)
Av. Brig. Luís Antonio, 4.899, Jd. Paulista, capital, 
(11) 3775-5318 - www.educamaisead.com.br. Des-
conto: 10% nas mensalidades dos cursos.

Inaci - Colégio Integral
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2.867, Jardim Paulista, 
capital, (11) 3053-4321 - www.inaci.com.br. Des-
conto: 25% nos cursos técnicos.

Interativo Baby
Rua José Benedito Rosa, 27, Cidade Patriarca, ca-
pital, (11) 2684-7471 - www.interativobaby.com.br. 
Desconto: 10%.

Liceu Braz Cubas
Rua Cap. Manoel Caetano, 265, Centro, Mogi das 
Cruzes, (11) 4728-3430 - www.liceubrazcubas.com.
br. Desconto: 10% nos cursos.

Objetivo Infantil Unidade Alfa Maior
Rua Américo Brasiliense, 656, centro, São Bernardo, 
(11) 4330-0155 ou 4930-2302 - www.objetivoinfan-
til.com.br. Desconto: 30% na primeira parcela, em 
3 vezes; 15% no integral (10 a 12h); 10% no semi-
-integral (7 a 9h); 5% meio-período (4 a 6h).

Centro Informático Treinasoft
Av. Onze de Junho, 63, Vila Clementino, capital, 
(11) 5573-9067 - www.treinasoft.com.br. Desconto: 
20% nos cursos unitários; 10% em pacotes (acima 
de três cursos) modulares e à distância.

Centro Universitário Barão de Mauá
Unidades em Ribeirão Preto, acesse www.baraode-
maua.br. Desconto: 10%, exceto matrícula.

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

Claretiano Colégio 
Rua Jaguaribe, 699, Santa Cecília, Capital, (11) 
3823-5969, www.claretianosp.com.br - Desconto: 
15% na educação infantil, fundamental I, fundamen-
tal II e ensino médio.

Colégio Alvorada
Praça N. Sra. das Vitórias, 92, Vila Formosa, capital, 
(11) 2076-4600, www.drummond.com.br. Descon-
to: de 30% a 50%, dependendo 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 Eniac
Rua Força Pública, 89, Guarulhos, (11) 2472-5500 
ou 2472-5555 - www.eniac.com.br. Desconto: va-
lores especiais nos ensinos infantil, fundamental, 
médio, técnico e médio integrado ao técnico.

Colégio França
Rua Antônio Reinaldo Gonçalves, 468, Vila Caiçara, 
Praia Grande, (13) 3477-6463 - www.colegiofranca.
com.br. Desconto: 50% em educação infantil, ensi-
no fundamental e médio.
Colégio Integração
Rua Prof. Antônio de Castro Lopes, 613, Ermelino 
Matarazzo, capital, (11) 2546-7597 ou 2545-6737 
- www.colegiointegracao.com.br. Desconto: 10% 
para educação infantil, fundamental e médio.

Colégio Integrado Guarulhos (CIG)
Rua Dr. Sólon Fernandes, 151, Vila Rosália, Guaru-
lhos, (11) 2455-0122 - www.cig.br. Desconto: 20%.
Colégio Interativo
Rua Caracaraí, 50, Cidade Patriarca, capital, (11) 2684-
7471 - www.colegiointerativo.com. Desconto: 10%.
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. Desconto: 
10%, exceto cursos extracurriculares e a distância.
Colégio Luterano - Ipiranga
Rua Prof. Vilalva Júnior, 73, Ipiranga, capital, (11) 
2915-7966 - www.luterano.com.br. Desconto: 10%, 
exceto cursos extracurriculares e a distância.

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

Colégio Objetivo Saúde
Rua Apotribu, 57, Saúde, capital, (11) 5078-6136 ou 
5078-7627 - www.objetivosaude.com.br. Desconto: 
20% no integral (exceto berçário e baby I e II) em edu-
cação infantil (a partir do infantil I) e fundamental I.

Parfumé Importados
Rua Henrique Savi, 15-55, 3º piso, Cidade Universi-
tária, Bauru, (14) 3237-4858 - www.parfumeimpor-
tados.com.br. Desconto: 15% em perfumaria e 10% 
em cosméticos.

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

SunShop Loja Virtual
Vendas pelo site www.sunshop.com.br. Solicite có-
digo no Departamento de Convênios da APCEF/SP.

Drogarias/manipulação
Botica Artesanal
Rua Delgado Pinto de Toledo, 3.332, Centro, São 
José do Rio Preto, (17) 3233-0631 - www.boticaar-
tesanal.com.br. Desconto: 20% nos medicamentos 
manipulados, alopáticos e homeopáticos e 5% em 
produtos de revenda.  

Droga Raia
Unidades na capital e no interior, acesse www.dro-
garaia.com.br. Desconto: 5% em medicamentos, 
10% em perfumaria e débito em conta. Solicite car-
tão de desconto ao Departamento de Convênios da 
APCEF/SP.

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

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

Integrita Fórmulas
Rua Pedra Azul, 532/538, Aclimação, capital, (11) 5575-
8038 ou 5579-6517 - www.integrita.com.br. Desconto: 
20% em manipulados, 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 parcelas nas compras 
acima de R$ 50; ou em três vezes acima de R$ 100.

Educação/conhecimento
Academia Brasileira de Arte (Abra)
Unidades no Brooklin, Alphaville, Vila Mariana e Pi-
nheiros, capital, acesse www.abra.com.br. Descon-
to: 15% nos cursos técnicos e regulares e 10% nos 
cursos de curta duração e módulos complementares.

Censfa - Centro de Ensino Nossa Sra. de Fatima
Rua João Moura, 313, Pinheiros, capital, (11) 3061-
0212 - www.fadisp.com.br. Desconto: 10%. 

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

Central de Concursos
Unidades na capital e Grande São Paulo, acesse o 
site www.centraldeconcursos.com.br. Desconto: 
10% nas mensalidades e no material didático.
Centro Cultural Brasil Estados Unidos
Rua Cesario Mota, 517, Centro, Sorocaba, www.
ccbeusorocaba.com.br. Desconto: 30% nos cursos.
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Objetivo Infantil Unidade Polaris
Rua Dom Miguel, 380, Nova Petrópolis, São Ber-
nardo do Campo, (11) 4330-2792 - www.obje-
tivoinfantil.com.br. 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).

Oficina da Maturidade 
Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, 403, capi-
tal, (11) 3207-8111 - Desconto: 15%.

Proinvest Treinamento & Desenvolvimento
Rua Frei Caneca, 444/35, Consolação, capital, (11) 
4508-4199 - www.proinvestd.com.br. Desconto: 
20% em cursos preparatórios para certificações.

Tecnoponta Informática
Av. Cons. Nébias, 532, 7º andar, Encruzilhada, San-
tos, (13) 2104-4760 - www.tecnoponta.com.br. 
Desconto: 10% em treinamentos de gestão e tec-
nologia à noite ou sábados; 20% a prazo de manhã 
ou tarde, de segunda a sexta-feira e 25% à vista de 
manhã ou tarde, de segunda a sexta-feira.

Universitário Vestibulares
Av. Tuiuti, 2.107, Tatuapé, capital, (11) 3796-0574 
- www.universitariovestibulares.com.br. Desconto: 
68% nas mensalidades nos cursos; 

Eletrodomésticos/
eletrônicos/informática

Brastemp e Consul (Compra Certa)
Vendas pelo www.compracerta.com.br/corporativo. 
Desconto: valores especiais para associados, solici-
te senha no Departamento de Convênios.
Dell Computadores do Brasil
Vendas pelo site www.dell.com.br. Desconto: 10% 
sobre os valores de equipamentos Dell, solicite a 
senha no Departamento de Convênios da APCEF/SP.
Fast Shop
Vendas pelo fastclub.fastshop.com.br/apcefsp. 
Desconto: até 30% nos valores oferecidos pela Fast 
Shop, solicite senha no Departamento de Convênios.
Open Photo / Fuji Service
Promoções especiais para associados informadas 
periodicamente no site www.apcefsp.org.br ou em 
folhetos encartados no jornal semanal da Associa-
ção, o APCEF em Movimento.
Sony Store
Vendas pelo www.sony.com.br/store/corporativo. 
Desconto: até 15% sobre os produtos oferecidos no 
site, solicite a senha no Departamento de Convênios.
Walmart
Loja on-line: www.walmart.com.br/apcefsp. Des-
conto: 10% nos produtos comercializados. Condi-
ções não valem para lojas físicas do Walmart, cate-
goria Market Place e lista de serviços. 

Ensino superior
Anhanguera Educacional
Unidades na capital e interior, acesse www.unia-
nhanguera.edu.br. Desconto: 10% na pós-gradua-
ção.

BBS Business School
Rua Treze de Maio, 1.266, 1º andar, Cerqueira César, 
capital. Desconto: de 30% em todas as mensalida-
des nos programas MBA oferecidos pela BBS (não 
incluso módulo internacional). Para os cursos de 
curta duração, desconto de 10% nas mensalidades.

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

Faculdades Integradas de Guarulhos (FIG)
Rua Barão de Mauá, 95, Centro, Guarulhos, (11) 
2409-3533 - www.fg.edu.br. Desconto: 10% sobre 
o valor integral das mensalidades de todos os cur-
sos de graduação e 20% no curso de fisioterapia. 

Faculdades Integradas Rio Branco
Rua Capitão Inácio do Rosário, 133, Lapa, capital, 
(11) 3879-3105 - www.riobrancofac.edu.br. Des-
conto: 15% sobre o valor bruto das parcelas para 
programas de pós graduação, extensão, especializa-
ção a distância.

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

Faculdade Método de São Paulo - Famesp
Av. Jabaquara, 1.314, Mirandópolis, capital, www.
famesp.com.br. Descontos especiais nos cursos.

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)
Unidades na capital, acesse www.fmu.br. Desconto: 
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 se-
mestre.

Fadisp
Rua João Moura, 313, Pinheiros, capital, (11) 3061-
0212 - www.fadisp.com.br. Desconto: 10% para 
graduação, pós-graduação stricto sensu, lato sensu 
e extensão.

Fundação Escola de Sociologia e Política (Fespsp)
Rua General Jardim, 522, Vila Buarque, capital, (11) 
3123-7800 - www.fespsp.org.br. Desconto: 15% a 
30% dependendo do curso.

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

Instituição Universitária Moura Lacerda
Unidades em Ribeirão Preto e Jaboticabal, acesse 
www.portalmouralacerta.com.br - 0800 707 1010. 
Desconto: 5% para todos os cursos.

Inaci e Finaci - Faculdade de Tecnologia
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2.867, Jardim Paulista, 
capital, (11) 3053-4321 - www.inaci.com.br. Des-
conto: 30% nos cursos de graduação.

Centro Hermes de Educação Superior 
(conveniado FGV)
Rua 28 de Outubro, 250, Alto da Boa Vista, Soro-
caba, (15) 2101-0707. Desconto: 12% nos cursos 
de MBA, pós-graduação em administração, Cademp 
(Cursos Rápidos) e Analista FGV.

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, farmácia, fisiotera-
pia, enfermagem, pedagogia, teologia e filosofia.

Centro Universitário Barão de Mauá
Unidades em Ribeirão Preto, Rua Ramos de Azeve-
do, 423, Jd. Paulista - www.baraodemaua.br. Des-
conto: 10% em graduação e formação específica, 
exceto para o pagamento da matrícula, 50% no valor 
das inscrições. 

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

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 Faculdade
Rua Martim Francisco, 604, Santa Cecilia, capital, 
(11) 3823-5969 - www.claretianosp.com.br - Des-
conto: 15% para graduação presencial.

Cruzeiro do Sul
Unidades Campus Pinheiros, Anália Franco, Liber-
dade e São Miguel Paulista, para mais informações 
acesse o site www.cruzeirodosuleducacional.edu.br. 
Desconto: de 20% a 30% dependendo do curso.

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 extensão.

Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, 
Gastronomia e Turismo de São Paulo (Hotec)
Rua das Palmeiras, 184, Vila Buarque, capital, (11) 
3246-2888 - www.hotec.com.br. Desconto: até 60% 
na utilização dos serviços.
Faculdade Drummond
Unidades na capital, acesse www.drummond.com.
br. Desconto: de 30% a 60%, dependendo do curso.

Faculdade Eduvale - Campus Avaré
Av. Pref. Misael Euphrásio Leal, 347, Jd. América, 
Avaré, (14) 3733-8585 - www.eduvaleavare.com.br. 
Desconto: 20% em graduação e pós-graduação.
Faculdade Eniac
Rua Força Pública, 89, Guarulhos, (11) 2472-5500 
ou 2472-5555 - www.eniac.com.br. Desconto: valo-
res especiais em educação básica e superior.

Faculdade EPD
Av. Liberdade, 956, Liberdade, capital, (11) 3273-
3600 ou 0800 775 5522 - www.epd.edu.br. Des-
conto: 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) 
5074-1010 - www.famesp.edu.br. Desconto: de 
18% a 70%, dependendo do curso.

Faculdade Impacta de Tecnologia (FIT)
Av. Paulista, 1.009, Bela vista, capital, (11) 3254-
8300 - www.impacta.edu.br. Desconto: 20% nos 
cursos.

Informe publicitário
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Mackenzie
Rua Itacolomi, 412, 12º andar, Higienópolis, capital - 
www.mackenzie.br. Desconto: 10% em pós-gradua- 
ção e extensão; 25% em educação infantil, 20% no 
fundamental e 15% no médio de São Paulo e Brasí-
lia; 30% em educação infantil, 25% no fundamental 
e 20% no médio do campus Alphaville; 15% para os 
cursos de língua estrangeira no campus São Paulo.

Senac Santos
Av. Cons. Nébias, 309, Vila Mathias, Santos, (13) 
2105-7799 - www.sp.senac.br/santos. Desconto: 
5% em qualificação profissional e técnicos; 10% nos 
cursos livres, extensão, pós-graduação e eventos 
(workshops, congressos, palestras e seminários).

Trevisan Escola de Negócios
Av. Tiradentes, 998, 7º andar, Luz, capital, (11) 
3138-5219. Desconto: 10% na graduação e 15% em 
pós-graduação, MBA e educação executiva.

Instituto Adventista de Ensino 
Estrada de Itapecerica, 5.859, Capão Redondo, capi-
tal, (11) 2128-6114 - www.unasp.edu.br. Desconto: 
10% em graduação e pós-graduação.

Unicastelo - Universidade Camilo Castelo Branco
Unidades na capital e no interior, acesse www.unicas-
telo.br, (11) 2070-0211. Desconto: 10% para gradua- 
ção e pós-graduação lato sensu e 5% a distância.

Unicid - Universidade Cidade de São Paulo
Rua José Fernandes Torres, 12, Tatuapé, capital, 
(11) 2178-1581 - www.unicid.br. Desconto: de 30% 
em graduação e pós-graduação à distância, 20% na 
pós-graduação presencial e 20% em extensão.

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

Uninter
Rua Clara Vendramim, 58, Mossunguê, Curitiba, Pa-
raná, 0800 702 0500 - www.uninter.com. Desconto: 
10% a distância (EAD) ou presenciais.

Unipaulistana - Centro Universitário Paulistano
Rua Madre Cabrini, 38, Vila Mariana, capital, (11) 5549-
3033 - www.unipaulistana.com.br. Desconto: 30%.
Uniradial - Universidade Estácio de Sá
Unidades na capital e interior, acesse portalestacio.
br. Desconto: 20% na matrícula e nas mensalidades.

Unisanta - Universidade Santa Cecília
Rua Oswaldo Cruz, 266, Boqueirão, Santos, (13) 
3202-7115 ou (13) 3234-5297 - www.unisanta.br. 
Desconto: 10% em graduação e pós-graduação.

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. Des-
conto: de 5% a 20%.

Universidade Mogi das Cruzes
Rua Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200, Mogi 
das Cruzes, (11) 3648-5121- www.umc.br. Descon-
to: até 40% dependendo do curso escolhido.

Hotéis/pousadas/
acampamentos

Água Viva Hotel
Rua Aurora Forti Neves, 350, Olímpia, (17) 3281-
7005 - www.aguavivahotel.com.br. Desconto: 12% 
e mais 5% no pagamento à vista 

Black Stream Hotel
Rua General Osório, 830, Centro, Ribeirão Preto, 
(16) 3977-3939 - www.streamhoteis.com.br.  Hos-
pedagens em hotel categoria econômica em Ribei-
rão Preto. Apartamentos tarifa balcão, descontos 
especiais para associado e dependentes APCEF.

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: tarifas especiais de-
pendendo da quantidade pessoas. 

Fazzenda Park Hotel
Rua João Mathias Zimmermann, 2.499, Gasparinho, 
Gaspar, (47) 3397-9000 - www.fazzenda.com.br. 
Desconto: 10% sobre o tarifário.

Hotel Cardum Palace
Rua Coronel Benedito Pires, 61, Centro, Sorocaba, 
(15) 3219-4900 - www.hotelcardum.com.br. Des-
conto: 10% sobre os valores do dia.

Hotel-Fazenda Foz do Marinheiro
Rod. Vicinal José de Abreu, km 12,5, Centro, Cardo-
so, (17) 3466-6133 -www.fozdomarinheiro.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. Desconto: 10%.

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

Hotel Mantovani
Rua França, 34, Centro, Águas de Lindoia, (19) 
3924-9510 ou 0800 110143 - www.hotelmantovani.
com.br. Desconto: entre 10% ou 15% dependendo 
do período.

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

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

Panorama Hotel & Spa
Rua Independência, 143, Águas de Lindoia, (19) 
3824-1264 - www.hotelpanorama.com.br. Descon-
to: 10%.

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

Pousada Marambaia Juquey
Rua Maria Madalena Faustino, 402, São Sebastião, 
(11) 3461-0973 - www.marambaiajuquehy.com.br. 
Desconto: 20% em abril, maio, junho e agosto, 10% 
em março, julho, setembro, outubro e novembro e 
5% em dezembro, janeiro e fevereiro, exceto feria-
dos e pacotes.

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

Pousada Terra Brasil
Estrada da Lapinha, km 10, Serra do Cipó, Minas 
Gerais, (31) 4062-7922 - www.pousadaterrabrasil.
com.br. Desconto: de 10% a 40%.

Pousada Vale dos Pássaros
Estrada do Maeda, 1.100, Ibiúna, (11) 2717-6098 - 
www.valedospassaros.com. Desconto: 10% a 15%.

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

San Michel Hotel
Largo do Arouche, 200, Centro, capital, (11) 3224-
1420 - www.sanmichelhotel.com.br. Descontos es-
peciais aos associados e dependentes.

San Raphael Hotel
Largo do Arouche, 150, Centro, capital, (11) 3334-
6000 - www.sanraphael.com.br. Descontos espe-
ciais aos associados e dependentes sobre tabela.

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

Stream Palace Hotel
Rua General Osório, 850, Centro, Ribeirão Preto, 
(16) 3977-3939 - www.streampalacehotel.com.br. 
Descontos especiais para associados e dependentes 
da APCEF/SP.

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

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

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

Centro Britânico Idiomas
Unidades na capital e no interior, acesse www.cen-
trobritanico.com.br. Desconto:15% nas mensalidades. 

College Rio Preto
Rua José Urias Fortes, 534, Jardim Panorama, São 
José do Rio Preto, (17) 3216-7568 - www.college-
riopreto.com.br. Desconto: 20% nas mensalidades 
dos cursos regulares ou tutoriais (inglês, inglês para 
negócios, espanhol, francês, italiano, alemão, por-
tuguês para estrangeiros ou português instrumental 
(para concursos).

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

Cultura Inglesa
Unidades na capital e no interior, acesse www.cultu-
rainglesasp.com.br. Desconto: 10% no estágio.
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Cultura Norte Americana (CNA)
Unidades na capital e no interior, acesse www.cna.
com.br - (11) 3053-3811. Desconto: 15% nos cur-
sos em todas as unidades. Na unidade Bom Retiro, 
desconto de 25%.

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

Fisk Centro de Ensino - Lins de Vasconcelos
Av. Lins de Vasconcelos, 2.594, Vila Mariana, capi-
tal, (11) 5573-7000 - www.fisk.com.br. Desconto: 
10% em turmas regulares e promocionais e 20% em 
turmas personalizadas.

Fisk Centro de Ensino - República
Rua 24 de Maio, 247, 1º andar, República, capital, 
(11) 3224-9327 - www.fisk.com.br. Desconto: 10% 
em turmas regulares e promocionais e 20% em tur-
mas personalizadas.

Influx English School
Unidades na capital e no interior, acesse www.influx.
com.br. Desconto: 20% em inglês e espanhol.

Inglês 200 horas
Av. Interlagos, 3.285, Jardim Umuarama, capital, 
(11) 5631-1190 - www.ingles200h.com. Desconto: 
16% em cursos on-line e isenção do material didá-
tico; R$ 700 nos presenciais e isenção de matrícula; 
10% no presencial VIP e isenção do material.

Minds - English School
Unidades na capital e interior, acesse www.mindsi-
diomas.com.br. Desconto: de 40% a 60% em inglês. 
Para desconto, ligue (11) 3628-5844 ou 3682-8889.

Seven Idiomas
Unidades na capital e no interior, acesse www.seve-
nidiomas.com.br. Desconto: 30%.

Speak World
Av. General Ataliba Leonel, 3.443, Parada Inglesa, 
capital, (11) 2953-3244 - www.speakworld.com.br. 
Desconto: 40% nas aulas presencias e a distância.

Skill Idiomas
Unidades na capital e no interior, acesse www.skill.
com.br. Desconto: 20% sobre o valor dos cursos.

Yázigi Internexus
Praça Dom José Gaspar, 22, República, capital, (11) 
3151-4878 - www.yazigi.com.br. Desconto: 10% 
nos cursos, exceto material didático.

Imóveis
A. Araujo Imóveis
Rua São Donaciano, 33, Cidade Patriarca, capital, 
(11) 2862-6592, 97380-3360 - www.aaraujoimo-
veis.com.br. Atendimento personalizado e brindes.

Lazer/entretenimento
Aquário de Ubatuba
Rua Guarani, 859, Itaguá, Ubatuba, (12) 3834-1382 
- www.aquariodeubatuba.com.br. Desconto: 15%.

Bilheteria.com
Descontos em compras pelo www.bilheteria.com/
apcefsp. Desconto: de 10% a 60%.

Ingresso com desconto
Atendimento on-line, acesse www.ingressocomdes-
conto.com.br - (11) 4412-5454.

Kart Premium ABC e Osasco
Unidades no ABC e em Osasco, acesse www.kart-
premium.com.br. Desconto: 10%.

Sesi - Serviço Social da Indústria
Unidades na capital e no interior, acesse www.se-
sisp.org.br - (11) 3528-2000 ou 0800 55 1000. Des-
conto: 20% nas práticas esportivas, além de valores 
especiais para uso dos centros de esporte e lazer.

United Idiomas
Av. Jorge João Saad, 276, Vila Progredior, capital, 
(11) 3743-2996 - www.unitedinstitute.com.br. Des-
conto: de 54% até 60% sobre os cursos oferecidos 
em todas as unidades.

Vitals Ranch PaintBall
Rua Caminho 2, 46, próximo ao shopping das Ban-
deiras, Campinas, (19) 99777-7711. Desconto: 10% 

Livrarias/papelarias
Editora Atlas
Vendas pelo site www.editoraatlas.com.br. Des-
conto: 20% em livros da Atlas e frete grátis para São 
Paulo. Solicite senha no Departamento de Convênios.

SunShop Loja Virtual
Vendas pelo site www.sunshop.com.br. Desconto: 
10% na apresentação do código, Solicite-o no De-
partamento de Convênios da APCEF/SP.

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

Música/dança
Banda Millenium
Banda completa para shows, bailes temáticos, bailes 
de gala, jantar dançante, baile do Havaí, carnaval, 
festa de aniversário, debutantes, casamentos, acom-
panhamento de artistas, música ao vivo para festas 
de funcionários, (17) 3237-5388 / 98118-2464 - 
www.bandamillenium.com, Desconto: a combinar 
dependendo do tipo e data do evento.

Centro de Dança Jaime Arôxa
Rua Jairo Dias Júnior, 4.014, Campo Belo, capital, 
(11) 5096-0063 - www.jaimearoxasp.com.br. Des-
conto: de 10% a 20%.

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

Dança de Salão Fator Art X
Rua Daniel Amaral Abreu, 46, Jardim Popular, ca-
pital, (11) 2957-8180 - www.fatorartx.com.br. Des-
conto: isenção de matrícula, 50% plano mensal e 
35% no trimestral.

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

Núcleo de Dança Stella Aguiar
Av. Jurema, 495, Moema, capital, (11) 5055-9908 
- www.stellaaguiar.com.br. Desconto: 15% na men-
salidade e 50% na matrícula.

Universo da Dança - Tatuapé
Rua Serra do Japi, 835, Tatuapé, capital, (11) 2941-
2390 - www.universodadancasp.com.br. Desconto: 
15% na mensalidade e 50% na matrícula.

Universo da Dança - Vila Pompeia
Av. Pompeia, 747, Vila Pompeia, capital, (11) 3675-
7667 - www.universodadancasp.com.br. Desconto: 
15% na mensalidade e 50% na matrícula.

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

Adelle Ótica 
Rua Estados Unidos, 1.619, Jd. América, capital, 
(11) 3085-4285. Desconto: de 20% a 15%.

Audium Aparelhos Auditivos - Phonak
Av. Maria Coelho Aguiar, 215, bloco A, cj. 2/3, 4º an-
dar, Jardim São Luís, capital, 0800 701-8105 - www.
phonakbrasil.com.br. Desconto: 20% em aparelhos.

Grupo Di Óptica - Óptica Modelo
Unidades na capital, acesse www.oticamodelo.com.
br. Desconto: 10% à vista e 5% no parcelamento; 
5% em lentes de contato descartáveis; e 10% nos 
demais modelos de lentes de contato.

Óptica Modelo
Unidades na capital, acesse www.opticamodelo.
com.br. Desconto: de 10%.

Ótica Baron
Rua Presidente Castelo Branco, 398, Centro, Osas-
co, (11) 3684-1500. Desconto: de 10% ou 20%.

Ótica Batel
Rua 15 de novembro, 1.494, Centro, Pirassununga, 
(19) 3562-4141. Desconto: entre 5% e 15%.

Ótica Itapema
Unidades na Grande São Paulo, acesse www.oticai-
tapema.com.br. Desconto: 20% nos serviços e exa-
me de vista gratuito.

Ótica Porto Seguro
Rua Benjamin Constant, 134, loja 4, Centro, capital, 
(11) 3107-6335. Desconto: 27% em produtos óticos.

Ótica São Vicente
Rua Turiassu, 781 B, Perdizes, capital, (11) 3868-
3618. Desconto: entre 5% a 20%.

Ótica Visão Lux
Rua São Bento, 63, Centro, capital, (11) 3105-8369 
- www.oticasvisaolux.com.br. Desconto: 20% em 
óculos completo (armação e lente) à vista e 10% 
em outros serviços. Parcelamento até 10 vezes no 
boleto bancário.

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

Óticas Wanny
Avenida Lins de Vasconcelos, 1.167, Cambuci, ca-
pital, (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, capital, 
(11) 3804-7723 - www.otoclinic.com.br. Desconto: 
15% para pagamento à vista.

Sala Óptica
Av. Paulista, 2.001, sobreloja, Cerqueira César, capi-
tal, (11) 3253-9954. Desconto: 15% à vista ou 10% 
a prazo.
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Espaço Gladys Hair Body
Rua Aquidabã, 632, Vila Lídia, Campinas, (19) 3395-
1944. Desconto: de 10% a 30%.

Kimberly Estética
Rua Manuel de Freitas, 169, Tatuapé, capital, (11) 
2091-8952 - www.kimberlyestetica.com.br. Descon-
tos a partir de 10% dependendo do procedimento.

Pró-Corpo Estética
Rua Itapeva, 490, Bela Vista, capital - (11) 4007-1437 
- www.procorpoestetica.com.br. Desconto: 15%.

Spa Med Sorocaba Campus 
Estrada José Celeste, 1.205, Morros, Sorocaba - 
(15) 3237-9090 - http://www.spamed.com.br. Des-
conto: de 5% a 10%.

Serviços gerais
Serrana Vidros e Esquadrias
Av. Vereador Belarmino Pereira de Carvalho, 8.400, 
Palmeiras, Mairiporã - www.serranaesquadrias.
com.br. Desconto: 5%.

Viagens/turismo
2GO Turismo
Av. Angélica, 2.389, 72A, Santa Cecília, capital, (11) 
2361-2389 - www.2gotur.com.br. Desconto: 12% 
em roteiros internacionais (parte terrestre).

Eduktrip Viagens e Turismo
Alameda Ribeirão Preto, 551, cj. 51, Bela Vista, capi-
tal, (11) 3085-5255. Desconto: 3% nos cursos e 5% 
no seguro-viagem.

Eretz Tur - Viagens e Turismo
Rua Major Sertório, 463 - 1º andar - Vila Buarque 
-capital, www.eretztur.com.br. Descontos: pacotes 
nacionais: 4%; pacotes internacionais da Maestro 
Operadora: 6%; pacotes sob medida “grupos”: 5%; 
ingressos para shows, jogos e parques temáticos: 
1,5%; reservas em hotéis e seguro-viagem: 5%.

Evotur Viagens
Av. Fagundes Filho, 361, cj. 32, Vila Monte Alegre, 
capital, (11) 2367-6714 - www.evotur.com.br. Des-
conto: 5% para pacotes nacionais, internacionais e 

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

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

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

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%.

Net Shoes
Vendas pelo site www.netshoes.com.br/especial/
apcefsp. Desconto: 10%.

Salão/buffet
Borelli Eventos
Av. Nossa Sra. do Sabará, 3.458, Vila Emir, capital, 
(11) 3578-5542, 99145-6685 - www.borellieventos.
com.br. Desconto: 10% nos serviços de fotografia, 
filmagem em eventos sociais e estúdio fotográfico.

Spa/estética/cabeleireiros
Beleza Básica Cabelereiros
Rua Augusta, 1.967, Cerqueira Cesar, capital, (11) 
3060-9800. Desconto: de 10% a 30%. 

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

Emagrecentro Pinheiros 
Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, capital - (11) 
3869-9297 - Desconto: 20%.
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locação de veículos; 4% em passagens aéreas na-
cionais, internacionais e cruzeiros marítimos; até 
12% em até 10 vezes em roteiros terrestres (não 
inclui bilhete aéreo e adicionais). Disponibiliza com-
pra on-line.

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

Free Way Viagens e Turismo
Av. Inocêncio Seráfico, 2.391, Jardim Silva Ribeiro, 
Carapicuiba, (11) 4147-5142 - www.fwviagens.com.
br. Desconto: 5% a 10%.

Horizontes Turismo
Rua Marques de Itu, 88, loja 3, 5 e 7, República, 
capital, (11) 3221-3346 - www.viagenshorizontes.
com.br. Desconto: 6% nas viagens internacionais 
fornecidas pela Horizontes Turismo, 5% nas viagens 
nacionais e 3% nas viagens internacionais ou nacio-
nais solicitadas pela APCEF/SP.

Novos Horizontes Viagens e Turismo
Av. Manoel Pedro Pimentel, 215, Osasco, Capital, 
(11) 2922-3402 - www.novoshorizontes.tur.br. Des-
conto: 10%, sobre os serviços oferecidos.

Polinésia Turismo
Rua Venceslau Brás, 153, Centro, capital, (11) 3104-
1818 - www.polinesiaturismo.com.br. Desconto: 
6% em pacotes (excursões) nacionais e internacio-
nais; 5% nas diárias de hotéis nacionais e internacio-
nais; 4% em cruzeiros marítimos.

Pop Star
Viaduto Nove de Julho, 160, cj. 4/E, República, ca-
pital, (11) 3532-4676 ou 4712-3424 - www.popstar-
viagens.com.br/loja. Desconto: 10% em pacotes da 
Pop Star e 8% em pacotes de outras operadoras.

Potência Viagens e Turismo - Vila Leopoldina
Rua Carlos Weber, 654, Vila Leopoldina, capital, (11) 
3831-3310 - www.potenciaviagens.com.br. Descon-
to: 5% dependendo do pacote.

Student Travel Bureau e Turismo (STB)
Calçada das Orquídeas, 102A, Barueri, (11) 3038-
1551 - www.stb.com.br. Desconto: USD 50 em pro-
gramas High School e em cursos no exterior de, no 
mínimo, quatro semanas; 25% na emissão da cartei-
ra mundial do estudante (ISIC) e 10% na compra de 
plano de assistência médica internacional Isis.

TAM Viagens
Rua Turiassu, 2.100, loja 28, Pompéia, capital, (11) 
3862-5192 (11) 3670-3808 - www.tamviagens.com.
br. Desconto: 10% nos pacotes nacionais e interna-
cionais; na compra de quatro seguros-viagens, um 
será gratuito; 10% em hotéis ou resorts, em locação 
de veículos e em circuitos internacionais.

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

Turisthermas Operadora de Turismo
Av. Conselheiro Moreira Prado, 206, Centro, Olím-
pia, (11) 3219-0116 - www.turisthermas.com.br. 
Desconto: 10% na utilização dos serviços.
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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, Dr.
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, Santa Paula, São Caeta-
no do Sul, (11) 4229-2779 ou 98163-7509 - www.
alergoderma.com.br. Serviços: cirurgias, consultas 
e exames.

Amigos da Mel 
Av. Santo Albano, 414, Sacomã, capital, (11) 2548-
8412 ou 7735-8412 - www.amigosdamel.com.br. 
Serviços: banho, tosa, hospedagem, pet shop, cre-
che e home care.

Ana Carolina Meyer, Dra.
Rua Cerro Corá, 2.404, Vila Ipojuca, capital, (11) 
3021-9265. Serviços: consultas, hospedagem e clí-
nica médica.

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

Bem Locão
Av. Engenheiro Caetano Álvares, 3.708, Imirim, ca-
pital, (11) 2239-1538, 2238-6818 ou 2239-2164 - 
www.bemlocao.com.br. Serviços:  pet shop, banho, 
tosa, castração, cirurgias, consultas, exames, ração, 
vacinas e medicamentos.

Bem Locão
Rua Conselheiro Moreira de Barros, 246, Lauzane 
Paulista, capital, (11) 2238-9550 ou 2238-8926 - 
www.bemlocao.com.br. Serviços: pet shop, banho e 
tosa, castração, cirurgias, consultas, exames, ração, 
vacinas e medicamentos.

Bem Locão
Av. General Ataliba Leonel, 1.117, Santana, capital, 
(11) 2973-6555 ou 2979-0736 - www.bemlocao.
com.br. Serviços: pet shop, banho e tosa, castra-
ção, cirurgias, consultas, exames, ração, vacinas e 
medicamentos.

Bicharada Pet Shop 
Rua Tupi, 490, Pacaembu, capital, (11) 3661-9573. 
Serviços: consultas, pet shop, recuperação de pe-
lagem, cirurgias, banho, tosa, vacinas e clínica mé-
dica.

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

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

Canil da Praia
Rua Flávio Prado, 458, Belas Artes, Itanhaém, (13) 
3427-1501 - canildapraiaitanhaem.blogspot.com.br. 
Serviços: hotel, banho e tosa, Dog Walker, adestra-
mento, Taxi Dog, aluguel para cães de guarda.

Cão de Ló
Rua Pedroso Alvarenga, 896, Itaim Bibi, capital, (11) 
3079-9538. Serviços: consultas, banho, tosa, cirur-
gias e pet shop.

Cão de Ló
Av. São Gabriel, 518, Itaim Bibi, capital, (11) 3887-
3957. Serviços: consultas, banho, tosa, cirurgias e 
pet shop.

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

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

Cat Care
Telefone: (11) 98206-6816 - www.catcareservice.
com.br. Serviços: home care.

Cimas Vet
Rua Prof. Aprígio Gonzaga, 87, São Judas, capital, 
(11) 2359-2645 - www.cimasvet.com.br. Serviços: 
banho, tosa, castração, exames, hospedagem, pet 
shop, pronto atendimento 24 horas, vacinas.

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

Clínica Veterinária 24 Horas Espaço dos Cães
Telefone: (12) 3019-6231 ou 99777-3781 - www.
espacodoscaes.com.br. Serviços: home care.

Clínica Veterinária Bichos & Bichanos
Av. Oratório, 4.945, Vila Industrial, capital, (11) 
2143-3000. Serviços: consultas, exames, cirurgias, 
banho, tosa, pet shop e vacinas.

Clínica Veterinária Bichos & Bichanos
Av. Vila Ema, 135/137, Vila Prudente, capital, (11) 
2966-0913. Serviços: consultas, exames, cirurgias, 
banho, tosa, pet shop e vacinas.

Desde dezembro de 2012, a APCEF oferece 
um serviço especial para os bichinhos de 
estimação de seus associados. O Cão & Cia. 
busca parcerias com pet shops, veterinários, 
clínicas e hospitais de forma que o associado 
possa cuidar de seu animal de estimação em 
empresas e profissionais de qualidade, com 
descontos e vantagens especiais.

Para utilizar as parcerias, é preciso solicitar 
uma carteirinha, que terá a foto do animal e 
permitirá que o associado tenha direito aos 
descontos. Anualmente, será cobrado o valor 
para confecção do documento.

CÃO & CIA.

Clínica Veterinária Cão Fiel
Rua Geraldo Fraga de Oliveira, 629, Jardim São Luís, 
capital, (11) 5851-7931. Serviços: banho, tosa, ci-
rurgias e vacinas.

Clínica Veterinária Checchinato
Av. Prefeito José de Castro Marcondes, 260, Vila 
Hortolândia, Jundiaí, (11) 4521-0959 - www.vete-
rinariachecchinato.com.br. Serviços: banho, tosa, 
castração, cirurgias, consultas, exames, hospeda-
gem, internação, observação, pet shop, vacinas e 
atendimento 24 horas.

Clínica Veterinária Dr. Humberto Leôncio Peloso 
Rua Ismael Neri, 547, Água Fria, capital, (11) 2994-
5429 - www.humbertopeloso.com.br. Serviços: 
consultas, vacinas, cirurgias, castração de cães e 
gatos, extração de tártaros, eutanásia e acolhimento 
de corpos para cremação.

Clínica Veterinária Dr. Kalio
Rua Serra do Japi, 1.464, Tatuapé, capital, (11) 
2673-2230. Serviços: consultas, exames, cirurgias 
e vacinas.

Clínica Veterinária Jardim Agu
Rua Eloy Candido Lopes, 370, Jardim Agu, Osasco, 
(11) 3682-4986 - www.clinicoveterinaria.com.br. 
Serviços: banho, tosa, castração, cirurgias, consul-
tas, exames, pet shop, vacinas, internação e obser-
vação 24 horas.

Clínica Veterinária Saúde Animal
Av. Prof. Francisco Morato, 1.906, Butantã, capital. 
Serviços: consultas, banho e tosa, castração, cirur-
gias, hospedagem, internações, rações, medicamen-
tos e pet shop.

Clube de Cãocampo Hotel Fazenda para Cães 
Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP 300 
- Estrada Itu-Jundiaí), km 95, Pedregulho, Itu, (11) 
4024-6968 ou 4025-0775 - www.clubedecaocampo.
com.br. Serviços: hotel, adestramento, agility, day 
care, natação e transporte.

Dorival Correa 
Estrada do Alvarenga, 498, Mar Paulista, capital, 
(11) 5611-4526. Serviços: castração, consultas, 
cirurgias e vacinas.
Dr. Safári 
Av. Onze de Junho, 492, Vila Clementino, capital, (11) 
5083-2960. Serviços: acupuntura, banho, tosa, cas-
tração, cirurgias, consultas, vacinas e dermatologia.
Du Dog Pet Shop
Rua Dr. Mário Pinto Serva, 166, Osasco, (11) 3683-
7910. Serviços: banho, tosa, consultas, exames, 
internação (observação), pet shop e vacinas.



29

Eco Center Pet
Rua Oswaldo Oscar Barthelson, 713, Jardim Pau-
liceia, Campinas, (19) 3228-0001 - www.ecocen-
terpet.com.br. Serviços: consultas, banho e tosa, 
castração, pet shop, vacinas e cirurgias.

Espaço pra cachorro
Rua Gasparino Lunardi, 158, km 18, Osasco, (11) 
3685-2924 ou 3685-2952 - www.espacopracachor-
ro.com.br. Serviços: banho, tosa, hospedagem e 
day care.

Estação Animal
Rua Padre Saboia de Medeiros, 71, Vila Maria, ca-
pital, (11) 2951-4901 - www.estacaoanimal.vet.br. 
Serviços: consultas, exames, banho, tosa, limpeza 
de tártaro com ultra-som e pet shop.

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

Hospital Veterinário Santa Catarina
Av. Santa Catarina, 433, Vila Alexandria, capital, (11) 
5031-9604. Serviços: consultas, cirurgias, interna-
ção, banho, tosa, vacinas e exames.

Hospvet
Rua Galofre, 28, Vila Mariana, capital, (11) 5083-
3545 - www.hospvet.com.br. Serviços: banho, tosa, 
castração, consultas e internação.

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

Ivana Camargo Naime
Rua Robertson, 594, Aclimação, capital, (11) 99572-
1386. Serviços: oftalmologia.

Karen Vet - Clínica Veterinária 
Av. Senador Pinheiro Machado, 534, Marapé, San-
tos, (13) 3225-8202 - www.karenvet.com.br. Ser-
viços: banho, tosa, castração, cirurgias, consultas, 
exames, hospedagem, internação, observação e 
hospital veterinário 24 horas, vacinas e pet shop.

Marcos Eduardo Fernandes
Rua Ezequiel Ramos, 216, Mooca, capital, (11) 
2215-0901 - www.marcosfernandes.vet.br. Servi-
ços: consultas, clínica médica e homeopatia.

Matilha Feliz
Rua Roberto de Lamenais, 140, Vila Mangalot, capi-
tal, (11) 3903-7766. Serviços: banho, tosa, hospe-
dagem, pet shop, 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, Vila Universitária, 
Bauru, (14) 3227-2023. Serviços: castração, cirur-
gias, consultas, internação, atendimento e observa-
ção 24 horas, vacinas e animais silvestres (aves).

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

My Pet´s Nanny 
Av. Bem Te Vi, 333, cj. 134, Moema, capital, (11) 
3715-2324 - www.mypetsnanny.com.br. Serviço: 
pet sitter.

Patinhas Pet Shop
Rua Barretos, 363, Alto da Mooca, capital, (11) 
2021-4521 - www.patinhaspetshop.com.br. Servi-
ços: consultas, castração, banho, tosa, fluidoterapia, 
serviços estéticos, extração de tártaros, limpeza de 
ouvido, medicamentos, pet shop, rações e vacinas.

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

Planeta Pet
Av. Francisco Ferreira Lopes, 2.789, Brás Cubas, 
Mogi das Cruzes, (11) 4735-1212 - www.lojapla-
netapet.com.br. Serviços: banho, tosa, castração, 
consultas, pet shop e vacinas.

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

Pet Salon
Av. da Aclimação, 766, Aclimação, capital, (11) 
3277-8363 - www.petsalonalimacao.com.br. Servi-
ços: banho, tosa, cirurgias, consultas e vacinas.

Pet Vision
Rua Otávio Tarquínio de Sousa, 495, Campo Belo, 
capital, (11) 2362-1857 - www.petvision.com.br. 
Serviços: oftalmologia e cirurgia oftalmológica.

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

Pronto Vet Clínica e Pet Shop
Rua Eduardo Vergueiro de Lorena, 2-22, Jardim 
Planalto, Bauru, (14) 3313-6636 ou (14) 9652-8171 

- www.prontovetbauru.com.br. Serviços: banho, 
tosa, cirurgias, consultas, vacinas e serviço estético.

Rações Tiko
Av. Professor José Barreto, 1.269, Portão, Cotia, 
(11) 4616-1000 - www.racoestiko.com.br. Servi-
ços: pet shop, jardinagem, aquarismo e artigos para 
pesca.

Regenera Stem Cells
Atendimento nas clínicas credenciadas da Regenera 
(veja lista completa no site www.regeneravet.com.
br), (19) 3327-3392 ou (19) 3327-2394. Serviço: 
terapia com células-tronco.

Reino Animal
Rua Prof. Hasegawa, 719, Vila Carmosina, capital, 
(11) 2522-7000 - www.reinoanimalsp.com.br. Ser-
viços: cremação e sepultamento.

SOS Peludos
Rua Padre João Gualberto, 43, Imirim, capital, (11) 
2501-5550. Serviços: consultas, exames, cirurgias, 
banho, tosa, pet shop e vacinas.

Sunset Resort Care
Rua Embaú, 73, Vila Mariana, (11) 4323-0663 ou 
4323-9053 - www.sunsetresort.com.br. Serviços: 
banho, tosa, pet shop, creche, natação, esteira, ser-
viços estéticos e hospedagem (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 - www.sun-
setresort.com.br. Serviços: creche e hospedagem 
(exceto Natal e fim de ano).

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

Vida Animal
Av. Santa Inês, 1.020, Parque Mandaqui, capital, 
(11) 3798-5990 ou 3798-5991 - www.vidaanimal.
far.br. Serviços: farmácia, medicamentos de mani-
pulação (alopatia, homeopatia, florais e dermocos-
méticos).

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

Zoo Hotel
Rua Rivadávia Correa, 148, Mooca, capital, (11) 
2501-6126. Serviços: hospedagem, 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

Centro Crescer
Rua Afonso Celso Figueiredo, 232, térreo, Jardim 
Montreal, São Bernardo do Campo, (11) 2809-0618, 
2355-5652 ou 95174-2280 - www.centrocrescer-
saude.com.br.

Consultório de Psicologia Paula Menezes Karam
Rua Wanderley, 1.610, sala 1, Perdizes, capital, (11) 
99911-3022 - www.paulamenezespsicologia.com.
br.

Emotional Health
Rua Vergueiro, 2.387, cj. 43, Vila Mariana, capital, 
(11) 5083-7747.
JDR Psicologia
Rua Costa Aguiar, 856, Ipiranga, capital, (11) 2769-
6643
Luciene Hessel Fogaça Oliveira
Avenida Doria, 251, Vila Alexandria, capital, (11) 
3758-5263.
Monica Dias Marcello
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.572, sala 417, Pi-
nheiros, capital, (11) 4563-3270 - www.clinicapsi-
cologicapinheiros.com.

Psicocor
Rua Anjo Custódio, 152, Vila Formosa, capital, (11) 
2361-6437
Vanessa Chreim
Rua Guaricanga, 496, Lapa, capital, (11) 3644-7133.

Psiquiatria
Clínica Asteka
Rua dos Otonis, 662, Vila Clementino, capital, (11) 
2362-4706.
Clínica Glock
Rua José Felix de Oliveira, 1.290, sala 310, Granja 
Viana, Cotia, (11) 4702-2515 - www.clinicaglock.
net.

Cirurgia de cabeça e 
pescoço

Clínica São Judas Cirurgia de Cabeça e Pescoço
Rua Bom Pastor, 2.224, cj. 509, Ipiranga, capital, 
(11) 2193-1213.

Dermatologia
Dermavive
Rua Cubatão, 86, cj. 507, Vila Mariana, capital, (11) 
2366-6007 - www.dermavive.com.br.

Exames de imagem
Sua Imagem Diagnósticos
Avenida São Miguel, 8.400, loja 16, Vila Norma, ca-
pital, (11) 2348-2349/48 - www.suaimagem.med.br.

Fisioterapia
Sanavitta Fisioterapia Domiciliar
Home Care, São Paulo, (11) 2589-4652/ 96662-
3464/ 96206-8048 - www.sanavittas.com.
Studio Clinique
Avenida Dionysia Alves Barreto, 84, 1° andar, Vila 
Osasco, Osasco, (11) 3438-4009/ 3681-6462 - 
www.studioclinique.com.br.

Hospital
Hospital Vera Cruz
Avenida Andrade Neves, 402, Botafogo, Campinas, 
(19) 3233-6787 - www.hospitalveracruz.com.br.
Hospital Vera Cruz
Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 
394/400, Nova Campinas, Campinas, (19) 3233-
6787 - www.hospitalveracruz.com.br.

O convênio APCEF Saúde reúne profissionais 
especializados e procedimentos de qualidade 
que colocam o associado e suas necessidades 
sempre em primeiro lugar.
O diferencial do APCEF Saúde é permitir 
qualquer pessoa indicada pelo associado, 
independente do grau de parentesco, sem limite 
de idade ou carência. O valor da mensalidade é 
de apenas R$ 13,50 por dependente.
O pagamento dos serviços médicos, 
odontológicos e hospitalares é realizado no ato 
do atendimento, com base nas tabelas firmadas 
com os credenciados.

APCEF SAÚDE

Oftalmologia
Centro de Saúde Yama
Rua Pereira Stefano, 114, cj. 1001/1002, Saúde, ca-
pital, (11) 3853-2410.

Policlínica
Alliance Medical Center
Avenida Vereador José Diniz, 3999, Campo Belo, 
capital, (11) 5041-5929
Centro Médico e Odontológico Vida Saudável 
Rua Nove de Julho, 165, Centro, Suzano, (11) 4743-
2975/ 4748-3471 - www.clinicavidasaudavel.com.
br.
Clínica Médica Uni-Neo
Avenida Adolfo Pinheiro, 1281, Santo Amaro, capi-
tal, (11) 5525-6369 - www.unineo.com.br.
Clínica Médica Univida
Rua João Augusto Morais, 239, São Miguel Paulista, 
capital, (11) 3624-6200 - www.clinicamedicaunivi-
da.com.br.
Ergo Assistência Médica e Saúde Ocupacional
Rua Tomé de Souza, 217, Lapa, capital, (11) 3641-
9717 - www.ergoclinica.com.br.
Jandaia Serviços Médicos
Avenida Alfredo Maluf, 394, Jardim Santo Antonio, 
Santo André, (11) 4997-6255 - www.jandaiasm.
com.br.

Psicologia
Adriana Simões Marino
Avenida Nova Cantareira, 3.344, Tucuruvi, capital, 
(11) 99593-8541.
Adriana Cristina Caroba Restivo
Rua José Gonçalves Gomido, 294, Vila Guilherme, 
capital, (11) 2909-2577.

guia de convênios








