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E que comece a Campanha 
Nacional dos Bancários

 O mote da Campanha Nacional dos Bancários deste ano é “Exploração Não 
Tem Perdão”. E motivos não faltam. Sejam bancários, clientes ou a sociedade 
em geral, explorar é o verbo mais conjugado pelos banqueiros.

Falta de empregados, assédio moral, metas abusivas, péssimas condições 
de trabalho, terceirização, programas de desempenho absurdos, falta de 
segurança... tudo isso faz parte do dia a dia dos empregados da Caixa.

Agora é a hora de lutar para melhorar este cenário. Só com mobilização, 
unidade e participação iremos conseguir avançar em temas como emprego, 
remuneração, saúde e condições de trabalho, segurança, igualdade de 
oportunidades.

Apesar dos lucros astronômicos dos bancos, historicamente, os banqueiros 
têm chegado à mesa de negociações com o “não” pronto para responder às 
reivindicações dos trabalhadores.

E argumentos não faltam: crise financeira, lucro abaixo do esperado... Não 
podemos baixar a guarda: só com o que arrecadam com tarifas conseguem 
cobrir toda a folha de pagamento. 

O modo de gestão dos bancos pressiona ao extremo os trabalhadores. O 
resultado: cada vez mais bancários doentes, vítimas de transtornos mentais e 
de Ler/Dort. Segundo o INSS, a categoria é a que mais se afasta em função de 
problemas psicológicos.

E a exploração não se limita só aos trabalhadores. Os bancos oferecem um 
péssimo atendimento aos usuários de baixa renda, frequentemente impedidos 
de entrar nas agências e forçados a ir ao autoatendimento ou a correspondentes 
bancários.

Na Caixa, principalmente, que é estratégica na promoção de políticas 
públicas para toda a população, é preciso oferecer um atendimento decente, 
com quantidade adequada de empregados nas agências e sistemas eficientes.

Exploração não tem perdão e os bancários vão deixar isso claro na campanha 
unificada deste ano. Estamos prontos para o enfrentamento!

Diretoria Executiva da APCEF/SP
Gestão Nossa Luta

Editorial
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A partir desta edição, serão publicadas nesta seção páginas de revistas ou jornais antigos,  
de forma que os associados possam conhecer um pouco da história e das lutas da Associação.
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Reivindicações já 
estão com a direção da 
Caixa e com a Fenaban
Pauta geral e específica foram entregues em 11 de agosto

Desde 11 de agosto, a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) - que 
representa os banqueiros na mesa de 
negociações da Campanha Nacional 
dos Bancários - está ciente das reivin-
dicações da categoria.

A entrega das reivindicações foi fei-
ta pelo Comando Nacional dos Bancá-
rios, que representa os trabalhadores 
nas negociações. Além da minuta geral 
da categoria, foi entregue ao represen-
tante da direção da Caixa na Fenaban a 
lista de reivindicações específicas dos 
empregados do banco público.

A pauta de reivindicações da cate-
goria foi definida na 17ª Conferência 
Nacional dos Bancários, que aconteceu 
entre os dias 31 de julho e 2 de agosto.

Os principais pontos são: reajuste 
de 16%, valorização do piso salarial 
calculado pelo Dieese (R$ 3.299,66 em 

junho), PLR de três salários mais R$ 
7.246,82, defesa do emprego, combate 
às metas abusivas e ao assédio moral e 
fim da terceirização.

Já a pauta de reivindicações especí-
ficas dos empregados da Caixa foi defi-
nida durante o 31º Congresso Nacional 
dos Empregados da Caixa (Conecef), 
em junho, que contou com a partici-
pação de trabalhadores de todo o País.

Entre as prioridades estão: con-
tratação de mais empregados; fim 
do GDP; combate ao assédio moral; 
garantia do Saúde Caixa na aposen-
tadoria, inclusive os que saíram pelo 
PADV; fim do voto de Minerva na Fun-
cef; imediata incorporação do REB ao 
Novo Plano; fim da restrição de dota-
ção orçamentária para horas extras; e 
extensão da licença-prêmio e do anuê-
nio para todos.

Debates
Após a entrega das reivindicações, 

são agendadas rodadas de negociações 
entre os representantes dos bancos 
e dos trabalhadores para debate dos 
itens. “Será um longo caminho até se 
chegar a um acordo satisfatório. Há 
dezenas de pontos a serem discutidos. 
Além do reajuste salarial, é preciso de-
bater as melhorias nas condições de 
trabalho, contratações, assédio moral, 
isonomia”, explica o diretor-presiden-
te da APCEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra.

A Caixa encerrou o primeiro tri-
mestre de 2015 com lucro líquido de 
R$ 1,5 bilhão. “Que o banco tem con-
dições de atender nossas reivindica-
ções, isso todos já sabem. Estamos 
prontos para lutar por nossos direitos”, 
completa o diretor da entidade.

Campanha Salarial

No sentido horário: Comando Nacional entrega pauta de reivindicações à Caixa (Dionísio Reis, de camisa azul-marinho, representou os 
empregados do banco), manifestação no Feirão da Caixa e cobrança de diálogo em Campinas



Contratação de trabalhadores
A contratação de mais empregados 

é uma das principais bandeiras desta 
Campanha Nacional dos Bancários. 
“O empregado sobrecarregado adoe-
ce, eleva o índice de absenteísmo e não 
oferece um atendimento de qualidade 
à população”, explicou Kardec de Je-
sus Bezerra.

Segundo o Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), o 
número de demitidos na Caixa foi de 
3.057 de janeiro a junho deste ano, o 
que contabilizou um saldo negativo 
entre admitidos (999) e desligados de 
2.058 postos de trabalho. Isso deu-se 
principalmente por causa do Plano de 
Apoio à Aposentadoria (PAA).

Como consequência, a Caixa lide-
rou o ranking de reclamações de clien-
tes contra instituições financeiras em 
julho, de acordo com dados divulgados 
pelo Banco Central.

Para pressionar a Caixa a contratar 
mais empregados, estão sendo organi-
zadas diversas manifestações desde o 
início do ano. Em abril, a APCEF/SP e 
o Sindicato dos Bancários de São Pau-
lo, Osasco e Região organizaram um 
protesto pedindo mais contratações 
durante o Feirão da Casa Própria.

Em agosto aconteceu o Dia Nacio-
nal de Luta por Contratação Urgente, 
com manifestações em todo o País e 
coleta de assinaturas em abaixo-assi-
nado. Ainda em agosto, em Campinas, 
os trabalhadores entregaram uma car-
ta à presidenta do banco, Miriam Bel-
chior, pedindo mais diálogo.

Mantenha-se informado
Acompanhe todo o andamento da 

Campanha Nacional dos Bancários 
no site da APCEF/SP (www.apcefsp.
org.br/campanhanacional) e nas redes 
sociais (www.facebook.com/apcefsp, 
www.twitter.com/apcefsp ou www.ins-
tagram.com/apcefsp).

Você pode, ainda, cadastrar seu 
celular ou e-mail particular para rece-
ber mensagens da APCEF/SP. Acesse 
www.apcefsp.org.br > Serviços > Bo-
letins e Torpedos. 
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Funcef

Caixa terceiriza passivo 
trabalhista com “ajuda” da Funcef

O título deste artigo sintetiza co-
mentário feito durante uma das de-
zenas de reuniões realizadas pela AP-
CEF/SP em seus espaços coletivos e 
em unidades da Caixa para discussão 
do déficit em planos da Funcef. O co-
mentário apareceu quando se informa-
va valor contabilizado pela Fundação 
na rubrica “exigível contingencial”, 
que se refere ao contencioso judicial. 

E o que é o tal exigível contin-
gencial?

Trata-se de conta na qual são apro-
visionados valores em razão do risco 
de condenação em demandas judiciais 
com impacto nos planos da Fundação. 

E quanto é o montante do apro-
visionamento?

Considerado o valor contábil do ba-
lanço de 2014, R$ 1,446 bilhão. Já em 
abril de 2015, elevou-se a R$ 1,747. 

Muito?
Certamente. Em 2014, representa-

va mais de 25% do déficit reconhecido 
pela Funcef, somados todos os planos. 

E é tudo?
Não. O total contabilizado é aque-

le classificado na denominada “perda 
provável”. Há, ainda, as rubricas “per-
da remota” e “perda possível”. 

Remota, possível, provável, enfim, 
somadas todas as hipóteses, qual o va-
lor? Em maio de 2015, R$ 8,973 bi-
lhões!, maior que o déficit.

Ações trabalhistas, reflexo no 
benefício sem integralização de 
reservas

Mais de 90% das demandas judi-
ciais contra os planos da Funcef têm 
origem previdencial, ou seja, relacio-
nam-se às normas da previdência. Os 
demais 10% dividem-se entre ações 
relativas a investimentos e aquelas 
contra a própria Funcef, fruto de sua 
condição de empregadora.  

As que impactam os planos são, 
principalmente, as relacionadas ao 
Complemento Temporário Variável de 
Ajuste de Mercado (CTVA), auxílio-
-alimentação, horas extras, isonomia, 
abonos.

O que há de comum nestas ações? 
Todas têm origem na relação bancário-
-Caixa e, por caminhos tortuosos, aca-
bam alcançando o plano de previdên-
cia.

CTVA
A perda total estimada em ações 

que reivindicam a incorporação do 
CTVA é de R$ 4,339 bilhões, em nú-
meros de maio de 2015. 

O CTVA é a parcela da remunera-
ção paga pelo exercício de função de 
confiança, mas sem o título função de 
confiança. Mágica de passageiros na 
Caixa, esta parcela é descendente dire-
ta da política de contenção salarial ado-
tada nos governos neoliberais de Fer-
nando Henrique Cardoso (1995-2002), 
período em que ante INPC de 104%, 
o reajuste da tabela salarial beirou os 
28%. Apenas para igualar o INPC, se-
riam necessários mais 59%. 

A parcela não integra a base de con-
tribuição dos planos REB e REG/Re-
plan, forma Saldada e Não Saldada. No 
Novo Plano, não é problema, pois para 
a contribuição considera-se qualquer 
rubrica com incidência de INSS. 

O trabalhador, exercendo seu di-
reito, ingressa com demanda contra 
a Caixa para que a parcela seja reco-
nhecida como salário de contribuição, 
o que elevaria a suplementação de 
aposentadoria, alcançando o valor sal-
dado. A demanda atendida não inclui, 
necessariamente, o recolhimento da 

E a conta é paga pelos próprios trabalhadores
Empregados da Caixa 
debatem a situação da Funcef 
em reunião organizada pela 
APCEF/SP - por meio de 
sua subseção do Dieese - na 
agência Marília, interior do 
Estado, em 13 de agosto.
Para acompanhar todas as 
notícias sobre o fundo de 
pensão, inclusive a agenda 
de palestras, acesse www.
apcefsp.org.br/funcef.
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contribuição ao plano, até mesmo por 
omissão da Justiça. Assim, o benefício 
eleva-se sem a integralização da reser-
va. E a Caixa? Não paga o devido, sob o 
argumento de que a Justiça assim não 
determinou. 

Mesmo que a sentença seja omis-
sa em relação à contribuição, o fato é 
que a Funcef, para cumpri-la, vale-se 
dos recursos do plano que são de todos 
os participantes.  Daí que a obrigação 
da Caixa é dividida entre os partici-
pantes do plano, seus trabalhadores ou 
ex-trabalhadores. Em outras palavras, 
“terceiriza-se” o passivo, pois quem 
paga a conta é o próprio empregado.

Funcef: remunerada  
para fazer a gestão 

A Fundação dos Economiários Fe-
derais tem por obrigação fazer a gestão 
dos planos. É remunerada para tanto, 
com porcentual do valor das contribui-
ções ou dos benefícios descontados a 
cada mês. 

Caso 1: o simulador e a 
simulação do benefício saldado

Participante desligado da Caixa 
em 2015 observou que seu benefício 
era inferior ao calculado quando do 
Saldamento. Ao questionar a Funcef, 
foi informado que “o simulador con-
siderava o salário de participação do 
cargo ESP89, referente à ação de 20 
deltas”, mas que “não foi encontrado 
pagamento da diferença para que o 
participante tenha direito ao maior 
cargo” e consequentemente benefí-
cio maior. 

Por que a Funcef não cobrou a 
reserva devida, já que a decisão ju-
dicial com a promoção de 20 deltas 
é definitiva? Por que, quando do Sal-
damento em 2006, a própria Funcef 
calculou o benefício com os deltas 
adicionais? A Fundação não regis-
trou necessidade de contribuição 
adicional, tampouco informa provi-
dência quanto à cobrança à Caixa. 
Preferiu reduzir o benefício. 

Caso 2: a Funcef oferece 
a opção de o participante 

recolher o devido pela Caixa
O participante solicitou adesão 

ao Plano de Apoio à Aposentadoria 
em 2015 e cálculo de benefício. A 
Funcef apresentou, por mensagem 
eletrônica, dois valores. O maior 
considerava promoção definida 
anos antes em sentença judicial. 
O menor desconsiderava a promo-
ção, pois não teria ocorrido o reco-
lhimento da contribuição. Como 
alternativa, a Funcef sugeriu que, 
para manter o valor do benefício 
maior, o participante recolhesse sua 
parte e a parte devida pela Caixa. 

Caso 3: a Funcef  
sugere ao participante que 

processe a Caixa
A participante foi informada 

pela Funcef do valor da integrali-
zação de sua reserva em razão de 
decisão judicial, que corrigira seu 
benefício. Concordou em recolher 
o montante, mas soube pela Fun-
cef que a Caixa, em casos análogos, 
não recolhe sua parte. Para fazê-lo, 
seria necessário cobrá-la judicial-
mente. Entendeu a participante 
que teria ela que acionar a Caixa, 
pois a Funcef, embora gestora dos 
planos, não toma tal providência. 

Caso 4: o participante obteve 
promoção de 20 deltas e 

integralizou a sua parte da 
reserva em 2012, com desconto 

pelo Tribunal
Na sentença, a Caixa foi con-

denada a recolher respectiva parte. 
Ao solicitar seu benefício, a Funcef 
voltou a cobrar a participante, atri-
buindo à patrocinadora, indevida-
mente, o crédito judicial anterior. 
Questionada pela participante, a 
Funcef informou que encaminha-
ria o caso para análise do Departa-
mento Jurídico.  

Mas, ao mesmo tempo em que 
chama atenção para o problema do 
contencioso, não informa providências 
relativamente a sua cobrança. E para 
tanto, a Fundação não depende de au-
torização de quem quer que seja.  

Questionado durante o 31º Con-
gresso Nacional dos Empregados da 
Caixa, em junho passado, um conse-
lheiro eleito informou que se estava 
tentando negociar a integralização de 
reservas. Registrou, ainda, que valores 
menores, relativos a auxílio-alimentação 
e horas extras, estão sendo transferi-
dos pela Caixa. No entanto, para mon-
tantes significativos, entre eles, os de 
CTVA, não há perspectiva de solução. 

Funcef: quando conselheiros e 
diretores eleitos se manifestarão?

Transferir a conta do contecioso ju-
dicial para os participantes parece ter 
se tornado prática, ao menos no perío- 
do recente.

Leia os quadros e entenda como a 
Funcef atua:

Reuniões na agência Augusta e Bela Vista 
(acima), ambas na capital, e na agência 
Gonzaga, no litoral
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Filhos com mais de 25 anos 
continuam a ser dependentes 

Espaços coletivos

Atenção você que é associado da 
APCEF/SP, da ativa ou aposentado, e 
tem filhos com mais de 25 anos. Quer 
que eles continuem a ser seus depen-
dentes na entidade? É só preencher 
o formulário disponível no nosso site 
(www.apcefsp.org.br) e encaminhá-lo 
para o Departamento de Cadastro, por 
malote ou e-mail, junto com a docu-
mentação necessária.

Como seu dependente, eles conti-
nuam a ter direito a frequentar o clube 
e as Colônias da Associação, na capital 
e no interior; a ter descontos em uni-
versidades e outras empresas; a parti-
cipar dos eventos e concursos da en-
tidade, entre tantas outras vantagens.

Mas fique atento: quando seu fi-
lho completar 25 anos, é preciso pre-
encher o documento e enviá-lo para o 
Departamento de Cadastro para man-
ter a condição de dependente. Sem o 
preenchimento e envio da documenta-
ção, ele deixa de ser seu dependente.

Dúvidas, ligue (11) 3017-8357 ou 
cadastro@apcefsp.org.br.

Suarão fecha em agosto 
para manutenção

Em agosto, foi a vez da Colônia de 
Suarão fechar para manutenções pe-
riódicas, entre elas, troca de enxoval, 
pinturas internas e externas dos apar-
tamentos e do madeiramento, insta-
lação de detectores de fumaça, entre 
outras.

Para reservas em Suarão, ligue (13) 
3426-3860 ou (13) 3422-1136.

Ubatuba está pronta 
para recebê-lo 

A Colônia de Ubatuba, localiza-
da em um paraíso ecológico no litoral 
norte paulista, ficou fechada durante o 
mês de junho para manutenções.

Foram feitas lavagens nos telhados 
das casas, das pedras e calçadas, dede-
tização, entre outras melhorias.

Hospede-se em Ubatuba. Reser-
vas, (12) 3834-1450 ou (12) 3834-1451.

Festas juninas reúnem 
centenas de associados 
em Campos do Jordão

O evento mais esperado do ano em 
Campos do Jordão é, sem sombra de 
dúvida, a festa junina.

Mais de 400 hóspedes dançaram 
quadrilha, pularam fogueira, delicia-
ram-se com guloseimas típicas em três 
fins de semana de festança na Colônia.

Para ver fotos, acesse www.face-
book.com/apcefsp. 



Quadras de tênis, campo de areia
e galpão são reformados no clube

Piscinas e restaurante do Cecom 
serão reabertos em setembro

Com a chegada da primavera e o 
retorno dos dias mais quentes, o clube 
da APCEF/SP na capital reabre suas 
piscinas e seu restaurante no próximo 
dia 26 de setembro.

As piscinas, uma com toboágua e 
outra semiolímpica, funcionam de ter-
ça a sexta-feira, das 12 às 18 horas, e 
aos sábados, domingos e feriados, das 
9 às 18 horas. É preciso fazer exame 
médico no clube para frequentá-las.

O restaurante funciona aos sába-
dos, domingos e feriados, das 12 às 16 
horas, e oferece refeições deliciosas, 
cobradas por quilo. 

Também há um alojamento para 
quem vem de longe e lanchonete. 

Informações, ligue (11) 5613-5600.

Roteiro turístico

UBATUBA

• Parque Estadual da Ilha Anchieta
A Ilha Anchieta é a segunda maior ilha do 
litoral de São Paulo e um dos principais 
atrativos turísticos de Ubatuba.
Lá, encontra-se um pouco da história do 
Brasil. Batizada pelos colonizadores como 
Ilha dos Porcos, em 1904 foi instalada 
uma colônia correcional, posteriormente 
transformada em presídio político.
Em 1977 foi criado o Parque Estadual da 
Ilha Anchieta que, além de proteger as 
riquezas naturais, preserva o rico patrimônio 
histórico-cultural representado pelas ruínas 
do presídio e suas instalações.
A Ilha Anchieta tem praias belíssimas, trilhas 
ecológicas, passeios pelas ruínas do antigo 
presídio e um dos melhores pontos para 
mergulho do Brasil.
Para chegar à Ilha Anchieta o turista pode 
optar pelos passeios de escuna que saem 
da Enseada e do píer do Saco da Ribeira ou 
alugar um barco com tripulação.
Visite: www.ilhaanchieta.com.br.

• Projeto Tamar
Inaugurada em 1991, Ubatuba foi a primeira 
base instalada pelo Tamar em área de 
alimentação das tartarugas marinhas no 
litoral brasileiro. É a única no Estado e uma 
das mais importantes, ao lado de Fernando 
de Noronha e Praia do Forte. 
Ubatuba conta com um dos mais completos 
Centros de Visitantes. Tem uma completa 
infraestrutura de educação ambiental, 
informação, lazer, incluindo tanques e 
aquários, auditório, espaço para exposições, 
loja e lanchonete.
Tem ainda o Museu Caiçara, um espaço 
cultural criado com o intuito de resgatar e 
valorizar a rica cultura caiçara e relembrar 
os hábitos e costumes de uma época que faz 
parte da formação do povo brasileiro.
Visite: Rua Antonio Atanázio, 273, Jardim 
Paula Nobre, (12) 3832-6202, 3832-7014 ou 
3832-4046 - www.projetotamar.org.br.

Desde fevereiro, o clube da AP-
CEF/SP tem passado por inúmeras 
reformas para melhor receber os asso-
ciados.

As quadras de tênis receberam uma 
nova pintura (foto); o antigo campo de 
areia virou um minicampo gramado; 
construiu-se uma quadra de vôlei de 
areia; a academia passou por adapta-
ções, assim como o lago, a lanchonete 
e os banheiros; o galpão instalado ao 

lado da lanchonete e que estava desa-
tivado deu lugar a um belo espaço para 
realização de eventos, entre outras mo-
dificações.

“O Cecom é o maior e mais antigo 
espaço da Associação e precisa passar 
por constantes reformas”, lembra o 
diretor-presidente da APCEF/SP, Kar-
dec de Jesus Bezerra. “Esperamos sua 
visita para usufruir deste belíssimo es-
paço de lazer”, convida.
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Incentive seu filho a participar
do Concurso de Desenho Infantil

Eventos

Todos os anos, os “pequenos” sol-
tam a imaginação e capricham na arte 
para participar do Concurso de Dese-
nho Infantil, evento organizado pela 
APCEF/SP em parceria com a Fenae 
há 13 anos.

O tema deste ano é “Água, cada 
gota de consciência garante nossa so-
brevivência”. Podem participar depen-
dentes de associados de 3 a 12 anos.

Os trabalhos devem ser encami-
nhados para o Departamento de Even-
tos da APCEF/SP, por malote, até 11 
de setembro, junto com a ficha de ins-
crição disponível no site da entidade 
(www.apcefsp.org.br).

Os três primeiros colocados de 
cada uma das categorias (jardim, in-
fantil e júnior) recebem vales-presente 
da loja de brinquedos Ri Happy.

A premiação está marcada para 24 
de outubro, sábado, no Aquário de São 
Paulo. Também é preciso inscrever-se 
no site bilheteria.com, até 9 de outu-
bro, para participar da festa. Vagas li-
mitadas.

Informações pelo telefone (11) 
3017-8339 ou pelo e-mail convites@
apcefsp.org.br. Incentive seus peque-
nos artistas a participarem!

Trios Virgulino e Dona Zefa 
foram atrações da festa no clube

Direito a ter direitos 
é tema do APCEF em 
Movimento de setembro 

O Trio Virgulino e o Trio Dona Zefa 
foram as principais atrações da festa 
junina do clube, em 13 de junho. Eles 
colocaram os convidados para dançar 
com um repertório repleto de xotes, 
baiões e xaxados. 

Além das apresentações, a festan-
ça ainda contou com barraquinhas de 
quitutes juninos, pescaria, boca do 
palhaço e tomba-latas, brincadeiras 
como corrida do saco e da colher, santo 
na forca e concurso do touro mecânico.

Quer ver as fotos deste grande 
evento? Acesse www.facebook.com/ap-
cefsp e siga nossa fan page.

A segunda edição do APCEF em 
Movimento está agendado para 12 e 
13 de setembro, sábado e domingo, no 
clube da Associação, na capital.

O principal objetivo, agora, é re-
velar os grandes talentos artísticos do 
pessoal da Caixa. Com o tema Direito 
a ter direitos, o evento será aberto para 
manifestações nas mais diversas áreas 
(visual, corporal, musical).

Prestigie seus colegas! O clube da 
APCEF/SP fica na Avenida Yervant 
Kissajikian, 1.256, Interlagos, capital. 
Para saber mais, acesse www.apcefsp.
org.br.



#APSelfie
Poste sua foto no Instagram com a hashtag #apcefsp.  
Sua foto pode ser publicada aqui na Revista Espaço,  
no site da Associação ou no Facebook. 
Tema: Excursão para interior de São Paulo

Redes sociais

Próximo tema: APCEF em Movimento, no clube, em 12 e 13 de setembro

/apcefsp @apcefsp @apcefsp www.apcefsp.org.br
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Grande confraternização do  
Sul e Sudeste foi em São Paulo

Em junho, nosso Estado foi sede de 
um grande evento esportivo: a quarta 
edição dos Jogos Sul e Sudeste.

Os jogos regionais acontecem a 
cada dois anos, em todo o País. Além de 
São Paulo, neste ano serão realizados 
os Jogos do Nordeste, em Natal (RN); 
do Centro-Oeste, em Cuiabá (MT); e 
da Região Norte, no Macapá (AP).

Aqui em nosso Estado, mais de 700 
atletas participaram de disputas de 

basquete, futebol society, futsal, vôlei 
de quadra e de areia, tênis de campo 
e de mesa, xadrez, natação, sinuca, da-
mas, atletismo e canastra em três dias 
de competição e confraternização.

Os jogos aconteceram principal-
mente no clube da entidade, em Inter-
lagos, mas também ocorreram disputas 
na Cidade Universitária (Cepeusp), no 
Centro Olímpico do Ibirapuera e no 
Colégio Maria Imaculada.

“O objetivo dos jogos regionais não 
é ter um campeão”, explica o diretor de 
Esportes da APCEF/SP, Arnold Reigo-
ta Perez. “É a confraternização e a re-
novação dos laços de amizade entre os 
empregados da Caixa”, completa. Ao 
fim das disputas, foram premiados os 
três primeiros colocados em cada uma 
das modalidades.

Para saber mais e ver fotos, acesse 
www.apcefsp.org.br/jogossulesudeste.

APCEF organiza 
quadrangulares com 
equipes convidadas 

A APCEF/SP está organizando 
quadrangulares com equipes convida-
das de todo o Estado para melhor trei-
namento dos seus atletas. 

Em agosto aconteceram torneios 
de basquete e de vôlei, no clube da en-
tidade, na capital. 

Quer participar dos treinos da As-
sociação, ligue (11) 5613-5601. 

Esportes

Liga de Futebol Society 
reúne jogadores em 
disputas emocionantes

De agosto a outubro, a APCEF/SP 
realiza a 5ª Liga de Futebol Society 7 
no clube. Em 2014, a competição reu-
niu 12 equipes e os atletas de Santana 
sagraram-se campeões.

Confira tabelas, resultados e fotos 
no boletim de esportes, enviado toda 
semana. Cadastre-se: www.apcefsp.org.
br > Serviços > Boletins e Torpedos.  

Atletas com mais de 
40 anos participam da 
Copa Antônio Simeão 

Até outubro, dezenas de atletas 
com mais de 40 anos participam da 
Copa Antônio Simeão de futebol de 
campo, organizada pela Associação 
em homenagem a um frequentador do 
clube muito especial.

Em 2014, o homenageado foi Ruy 
Goyano, grande incentivador da práti-
ca esportiva. 

Copa Ruy Goyano, em 2014 Santana, campeã Quadrangular de basquete 
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Jogos dos Aposentados 
reúnem associados de 
todo o Estado no clube

Em setembro, empregados da Cai-
xa já aposentados terão a oportunidade 
de participar de uma grande festa no 
clube da APCEF/SP. Nos dias 26 e 27, 
sábado e domingo, acontece a quinta 
edição dos Jogos dos Aposentados.

Inspirada nos Jogos Nacionais da 
Fenacef, a APCEF/SP, em parceria com 
a Apea/SP, criou em 2011 uma edição 
estadual dos Jogos dos Aposentados.

Podem participar aposentados e 
pensionistas associados à APCEF/SP 
ou à Apea/SP. “Dependentes de as-
sociados como mãe, pai, sogro ou so-
gra, desde que estejam aposentados, 
também podem participar do evento”, 
explica a diretora da APCEF/SP Elza 
Vergopolem. “É uma boa oportunidade 
para reencontrar colegas, fazer novas 
amizades e, claro, exercitar-se ao lado 
de pessoas queridas, o que é funda-
mental nesta fase da vida”, completa.

Serão disputadas partidas de futsal 
masculino, futebol society, vôlei misto 
de quadra e de areia, tênis de quadra e 
de mesa, xadrez, sinuca, damas, corri-
da rústica 5 e 10 km, natação, canastra, 
truco e dominó.

As inscrições podem ser feitas até 
11 de setembro no site www.apeasp.
org.br. Informações também podem 
ser obtidas no site www.apcefsp.org.br, 
pelo telefone (11) 5613-5601 ou e-mail 
esportes@apcefsp.org.br.

Aposentados do interior
O clube da APCEF/SP oferece alo-

jamento para quem deseja passar o fim 
de semana aqui na capital. São 40 leitos 
para mulheres e 40 para homens, rou-
pas de cama, televisores e banheiros 
comunitários.

Para fazer a reserva do alojamento, 
ligue (11) 5613-5600.

Aposentados



APCEF/SP leva você para 
visitar a maior exposição de 
flores da América Latina

Quer conhecer a maior exposição 
de flores e plantas ornamentais da 
América Latina? Então inscreva-se 
para a excursão organizada pela AP-
CEF/SP para Holambra. 

O passeio está marcado para 18 de 
setembro, sexta-feira, com saída do 
Terminal Rodoviário Barra Funda.

Holambra é uma antiga colônia 
holandesa e seu nome é a junção das 

No ano passado, em setembro, os 
aposentados visitaram a Festa das Flores e 
Morangos de Atibaia

palavras Holanda, América e Brasil. A 
cidade mantêm as características e os 
costumes holandeses, inclusive a culi-
nária, tudo divulgado durante a Expo-
flora.

O tema deste ano da exposição - 
que já está em sua 34ª edição - é “Flo-
res, Sabores e Sensações”. Também 
faz parte da programação da Expoflora 
as tradicionais Chuva de Pétalas e Pa-
rada das Flores

Podem participar associados, de-
pendentes e convidados. Não esqueça 
que pais, mães, sogros e sogras dos 
empregados da Caixa são considerados 
dependentes na APCEF/SP e podem 
participar de todos os eventos organi-
zados pela entidade.

As inscrições podem ser feitas até 
10 de setembro, quinta-feira, pelo te-
lefone (11) 3017-8339 ou pelo e-mail 
convites@apcefsp.org.br.

Passe as férias em um cruzeiro com a 
APCEF/SP e a Royal Caribbean

A APCEF/SP, em parceria com a 
Royal Caribbean, está preparando dois 
cruzeiros imperdíveis, em dezembro e 
fevereiro.

O destino do primeiro passeio será 
o litoral paulista. A bordo do Rhapsody 
of the Seas, os viajantes visitarão as ci-

Grupo da APCEF/SP no Cruzeiro América 
do Sul, em fevereiro, que passou pelo 
Uruguai e Argentina

dades de Santos, Búzios, Ilha Grande e 
Ilha Bela. O embarque será no dia 14 e 
o retorno, 19 de dezembro.

Em fevereiro, o destino será inter-
nacional: o Rhapsody of the Seas sairá 
do porto de Santos e passará por Bue-
nos Aires, Montevidéu, Puerto Madryn, 
Cab Horn, Ushuaia, Punta Arenas, Es-
treito de Magalhaes, Fiordes Chilenos 
e Valparaíso. O cruzeiro acontece entre 
os dias 14 e 28 de fevereiro.

Vale lembrar que a Royal Caribbe-
an oferece toda a infraestrutura para 
as viagens, com cabines confortáveis e 
aconchegantes, diversas opções de res-
taurantes, além de uma vasta progra-
mação de lazer e entretenimento.

Mais informações no site da AP-
CEF/SP: www.apcefsp.org.br

Excursão para São Pedro, 
Piracicaba e Itatiba

Portas Abertas na APCEF e 
Nos Passos da Cultura na Ceagesp

Festa junina em Suarão

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

www.facebook.com/apcefsp
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Bancários de talento

Fred Jorge e Grupo Borso
encantam associados
Empregados da Gipes Campinas fazem sucesso durante APCEF 
em Movimento, no Solar das Andorinhas

Como forma de valorizar os ta-
lentos dos empregados da Caixa, a 
APCEF/SP convidou dois grandes 
artistas para participarem da pri-
meira edição do APCEF em Mo-
vimento, que aconteceu em 25 de 
abril, na cidade de Campinas.

A primeira apresentação no 
Solar das Andorinhas foi do Gru-
po Borso, formado por três em-
pregados da Caixa: Cláudio José 
Júnior, da Gipes Campinas; Hélio 
Tadeu Tanunto e José Francesco 
Madernas Filhos, ambos da Girec 
Campinas.

O grupo de contação de histó-
rias foi formado há 1 ano. “Nossa 
primeira apresentação foi na Si-
pat. Eu gosto de contar ‘causos’ 
e o Hélio e o José têm habilidade 
para a música. O gosto pelas coi-

sas simples, do campo, nos aproxi-
mou”, conta Cláudio.

“Depois do evento da APCEF, sur-
giram convites para eventos beneficen-
tes, contação de histórias para idosos, 
apresentações em empresas. Ficamos 
muito felizes com a divulgação da cul-
tura nacional”, finaliza.

A segunda apresentação foi da ban-
da Fred Jorge e os Maiorais, cujo voca-
lista também é empregado da Caixa. “A 
banda existe há mais de 15 anos, sem-
pre divulgando o soul brasuca, a black 
music dançante”, contou Fred Jorge 
dos Santos, também da Gipes Campi-
nas. “Meu trabalho no banco começou 
depois da banda, mas é possível conci-
liar as duas coisas. Diminui um pouco 
o ritmo de shows, mas as duas coisas 
têm a mesma importância na minha 
vida atualmente”, ressalta.



Charge Charge
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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 BioRitmo
Rua Tabapuã, 1.128, Itaim Bibi, capital, (11) 5093-
4770 ou 3168-2100 - www.4fit.com.br. Desconto: 
10% em qualquer plano fechado, 50% na avaliação 
física e matrícula grátis.
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 
www.ebikestore.com.br. Desconto: 10% em peças e 
acessórios; 15% em manutenções de bicicletas; 5% 
na compra de bicicletas, inclusive 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.
Homeostase Fitness & Willnes
Av. Dr. Moraes Salles, 2.174, Nova Campinas, Cam-
pinas, (19) 3307-8064 - www.clinicahomeostase.
com.br. Desconto: 10% e isenção de matrícula.

Original Fitness
Rua Coronel Bento Bicudo, 1.038, Piqueri, capital, 
(11) 2548-8011 - www.originalfitness.com.br. Des-
conto: entre 10% e 45%.
Somma Pilates Studio
Rua Simão Alvares, 349, Pinheiros, capital, (11) 
3081-2500 - www.sommapilates.com.br. Desconto: 
5% e isenção de matrícula.

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 de produtos pelo www.trioparceiros.com.br.

Automóveis/motos
Beer Motors
Av. Caminho do Mar, 2.227, Rudge Ramos, São Ber-
nardo do Campo, (11) 4367-8082 - www.beermo-

EMPRESAS CONVENIADAS

tors.com.br. Desconto: 2,5%  no Celta e Classic e 
2,5% em toda linha Chevrolet (sobre o preço do site 
www.chevrolet.com.br). Cartas de isenção de IPI e 
ICMS para pessoas com deficiência gratuitas.

Carsystem.com
Unidades na capital e interior, acesse www.carsys-
tem.com. Desconto: rastreador gratuito (taxa de ins-
talação, R$ 70) e monitoramento mensal de R$ 79.
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%.
Studio Ford
Av. Sumaré, 255, Perdizes, capital, (11) 3866-4013 
ou 98810-1846. Desconto: desconto na venda de 
automóveis com faturamento direto da fábrica. 
Acesse www.fordstudio.com.br.
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.
Viva Isenções
Rua Zambese, 156, Vila Luzita, São Bernardo do Cam-
po, (11) 2897-5356 ou 94741-4404. Desconto: 35%.

Bem-estar
Ápice Desenvolvimento Humano
Rua Teixeira da Silva, 329, cj. 21, Paraíso, capital, (11) 
2361-5000 - www.apicedesenvolve.com.br. Descon-
to: 15% no atendimento individual com coaching (pa-
cotes de 6 a 12 sessões); 15% no curso de introdução 
à PNL; 15% na formação 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.

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

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.
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 Prof. Pereira de Freitas, 401/415, Tatuapé, ca-
pital, (11) 2076-4610 - www.drummond.com.br. 
Desconto: de 30% a 50%.

20% nos cursos unitários; 10% em pacotes (acima 
de três cursos) modulares e à distância.

Claretiano Colégio 
Rua Jaguaribe, 699, Santa Cecília, Capital, (11) 
3823-5969, www.claretianosp.com.br - Desconto: 
15% no infantil, fundamental I e 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%.

Brinquedos/perfumes/
presentes

Água de Cheiro
Rua Barão do Amazonas, 732, Centro, Ribeirão Pre-
to, (16) 3610-4804. Desconto: 10%.
Brilho & Magia Semijoias Finas
Rua Santa Cruz, 754, sala 62, Centro, Limeira, (19) 
3713-4398 - www.brilhomagia.com.br. Desconto: 20%.
Clóvis Atacadista
Av. Vautier, 545, Pari, capital, (11) 3229-7056 - 
www.clovisatacadista.com.br. Desconto: 15% em 
brinquedos.
Parfumé Importados
Rua Henrique Savi, 15-55, 3º piso, Cid. Universitária, 
Bauru, (14) 3237-4858 - www.parfumeimportados.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 P. de Toledo, 3.332, Centro, São José 
do Rio Preto, (17) 3233-0631 - www.boticaartesanal.
com.br. Desconto: 20% nos medicamentos manipu-
lados, alopáticos e homeopáticos e 5% em revendas.  
Droga Raia
Unidades na capital e interior, acesse www.droga-
raia.com.br. Desconto: 5% em medicamentos, 10% 
em perfumaria e débito em conta. Solicite cartão de 
desconto à APCEF/SP.
Drogaria Santo Antonio
Av. Dr. Januário Miraglia, 998, Vila Abernéssia, 
Campos do Jordão, (12) 3668-9100. Desconto: dé-
bito em conta.
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.

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.
Centro Informático Treinasoft
Av. Onze de Junho, 63, Vila Clementino, capital, 
(11) 5573-9067 - www.treinasoft.com.br. Desconto: 
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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 Cachoeirinha, 
capital, (11) 3984-6069 - www.escolacontodefadas.
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%.

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).

Objetivo Infantil Unidade Polaris
Rua Dom Miguel, 380, Nova Petrópolis, São Bernar-
do do Campo, (11) 4330-2792 - www.objetivoinfan-
til.com.br. Desconto: 30% na primeira parcela da 
anuidade, parcelado em três vezes; 15% para inte-
gral (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 

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%.
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%.
Faculdade Santa Marcelina
Unidade em Itaquera, na capital, acesse www.fasm.
edu.br. Desconto: de 15% a 50%.
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 as parcelas para programas de 
pós graduação, extensão, especialização 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.

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%. 

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 
no site www.apcefsp.org.br ou em folhetos encarta-
dos no jornal semanal da Associação.
Protetron - Proteção, Automação e Serviços Elétricos
Av. Peri Ronchetti, 159, Horto Florestal, capital, (11) 
2589-7777. Desconto: de 5% a 25% sobre serviços 
elétricos, instalação e manutenção, automação e 
portões elétricos, telefonia e interfonia, redes e co-
nectividade, iluminação e sensores, alarmes e CFTV.
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-graduação.

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.

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. 
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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%.
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 Gen. Jardim, 522, Vila Buarque, capital, (11) 3123-
7800 - www.fespsp.org.br. Desconto: 15% a 30%.
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.

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 Univ. 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 Cel. Benedito Pires, 61, Centro, Sorocaba, (15) 3219-
4900 - www.hotelcardum.com.br. Desconto: 10%.

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%.
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.
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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. Descon-
to: 20% em abril, maio, junho e agosto, 10% em março, 
julho, setembro, outubro e novembro e 5% em dezem-
bro, janeiro e fevereiro, exceto feriados 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 especiais.

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.

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%.

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%. 

College Rio Preto
Rua José Urias Fortes, 534, Jardim Panorama, 
São José do Rio Preto, (17) 3216-7568 - www.
collegeriopreto.com.br. Desconto: 20% nos cursos 
regulares ou tutoriais (inglês, inglês para negócios, 
espanhol, francês, italiano, alemão, português para 
estrangeiros ou 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.
Cultura Norte Americana (CNA)
Unidades na capital e no interior, acesse www.cna.
com.br - (11) 3053-3811. Desconto: 15% em todas 
as unidades. No 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% 
nas 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% nas per-
sonalizadas.

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 
oferecidos.

United Idiomas
Av. Jorge João Saad, 276, Vila Progredior, capital, 
(11) 3743-2996 - www.unitedinstitute.com.br. Des-
conto: de 54% até 60%.

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.
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. Desconto: 10%.

Música/dança
Banda Millenium
Banda para shows, bailes temáticos e de gala, jan-
tar, carnaval, aniversário, debutantes, casamentos, 
acompanhamento de artistas, música ao vivo, (17) 
3237-5388 / 98118-2464 - www.bandamillenium.
com, Desconto: a combinar.
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.
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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.
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.
Resound
Rua do Paraíso, 139, Paraíso, capital, (11) 3016-
8350 - www.centroauditivoresound.com.br. Des-
conto: 30% em aparelhos auditivos.
Sala Óptica
Av. Paulista, 2.001, sobreloja, Cerqueira César, capi-
tal, (11) 3253-9954. Desconto: 15% à vista ou 10% 
a prazo.

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

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.
Centro Auditivo Essenciale
Rua João Ramalho, 1.324, Perdizes, capital, (11) 
3868-2280 - www.centroessenciale.com.br. Des-
conto: 15% em aparelhos auditivos, sistema Fm e 
acessórios; parcelamento em 12 vezes e financiamen-
to. Na compra de qualquer aparelho auditivo, ganhe o 
programa Essenciale de adaptação e revisão.
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.
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%.
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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 Senhora do Sabará, 3.458, Vila Emir, ca-
pital, (11) 3578-5542, 99145-6685 - www.borellie-
ventos.com.br. Desconto: 10% nos serviços de fo-
tografia, filmagem em eventos 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%.

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 - www.spamed.com.br. Desconto: 
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-
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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 
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 solicitadas pela APCEF.

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 nacionais e internacionais; 5% em 
hotéis; e 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%.

Student Travel Bureau e Turismo (STB)
Calçada das Orquídeas, 102A, Barueri, (11) 3038-
1551 - www.stb.com.br. Desconto: USD 50 em 
programas High School e 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% em pacotes; na compra de quatro 
seguros-viagens, um gratuito; 10% em hotéis ou re-
sorts, locação de veículos e 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. Cons. Moreira Prado, 206, Centro, Olímpia, (11) 
3219-0116 - www.turisthermas.com.br. Desconto: 10%. Inf
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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.
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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

Consultório de Psicologia e Espaço Terapêutico 
Orion
Rua Imbituba, 205, cj. 112, Vila Prudente, Capital, 
(11) 2309-7958. Especialidades:  psicologia e psi-
coterapia.

Dra. Elaine Regina Coimbra
Alameda Barão do Rio Branco, 193, Centro, capital, 
(11) 98186-1406. Especialidades:  psicologia e psi-
copedagogia.

B-Active
Rua João Ramalho, 1.516, cj. 1.520, Perdizes, ca-
pital, (11) 3675-5637. Especialidades:  Fisioterapia 
e RPG

Ismalia Serviços Médicos
Av. Eusébio Matoso, 403, Pinheiros, capital, (11) 
3064-4552 - www.poliklinik.com.br. Especialida-
des: cardiologia pediátrica, pediatria e teste ergo-
métrico.

Oftalmologia
Campos e Campos Médicos Associados
Alameda Santos, 455, cj. 1.101, Paraíso, capital, 
(11) 3251-1180.

Clínica de Oftalmologia Luiz Arthur H. Baptista
Rua Alexandre Dumas, 521, Chácara Santo Antonio
capital, (11) 3571-8723.

RM2 Assistência Oftalmológica
Av. Ibirapuera, 2907, Indianópolis, capital, (11) 
5053-9744.

Odontologia
Odontoclinic Santo André
Rua Catequese, 279, Jardim, Santo André, (11) 
4427-3888 - www.odontoclinic.com.br.

Top Dent - Unidade Bauru
Rua Joaquim da Silva Martha, 22-70, Vila Nova Ci-
dade Universitária, Bauru, (14) 3235-6406 - www.
topdentbrasil.com.br.

Top Dent - Unidade São Paulo
Rua Barão do Piraí, 32, Vila Zelina, capital, (11) 
2341-8349 - www.topdentbrasil.com.br.

Policlínica
Acew Medic
Rua Loefgren, 1291, cj. 52, Vila Clementino, capital, 
(11) 2738-5220. Especialidades:  cirurgia plástica  
e vascular.

Cardiologia
Cecam Centro de Cardiologia
Rua Edward Joseph, 122, cj. 93, Vila Andrade, ca-
pital, (11) 3744-1374. Especialidades: cardiologia, 
ecocardiograma, ecodoppler colorido, eletrocardio-
grama, holter e mapa.

Dermatologia
Clínica Dermahealth
Rua Cubatão, 929, cj. 92, Vila Mariana, capital, (11) 
2645-5020.

Pamplona Serviços Médicos
Av. Vereador Joaquim Pereira Barbosa, 298, Jorda-
nésia, Cajamar, (11) 4447-5711 - www.andreiapam-
plona.com.br.

Dra. Maria Beatriz Coelho Gozzano
Rua Cuiabá, 268, Jardim Paulistano, Sorocaba, (15) 
3326-3121 - www.clinicagozzano.wix/gozzano.

Lumina Pelle Serviços Médicos
Rua Simão Alvares, 71, Pinheiros, capital, (11) 
3081-5788.

Fisioterapia
Dr. Marcelo Bertazza
Rua Roma, 620, cj. 61, Lapa, capital, (11) 2501-3911.

Fonoaudiologia
Consultório de Fonoaudiologia Julia Harrori Catto
Rua Afonso Celso, 1.334, Vila Mariana, capital, (11) 
97433-9792.

Dra. Ionice Alves Lourenço
Rua Elizabetta Lips, 112, Jardim Bom Tempo, Ta-
boão da Serra, (11) 4385-9958.

Ginecologia
Clínica J. Galletti
Rua José Versolatto, 111, sala 626, Centro, São Ber-
nardo do Campo, (11) 4314-4555.

Geriatria
JSC MEA Serviços Médicos
Rua Itapeva, 518, cj. 910, Bela Vista, capital, (11) 
3288-6000.

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

Laboratório
Medical Imagem
Rua das Bandeiras, 301, Jardim, Santo André, (11) 
4435-4511 - www.medicalimagem.com.br. Espe-
cialidades:  densitometria óssea, mamografia, res-
sonância magnética, tomografia computadorizada, 
ultrassonografia.
Biofast Plus
Av. Tiradentes, 1561, Macedo, Guarulhos, (11) 
5180-7750 - www.biofast.com.br. Especialidades: 
anatomia patológica, citopatologia e laboratório de 
análises clínicas.
Biofast Plus
Rua Santo André, 444, Centro, Santo André, (11) 
5180-7750 - www.biofast.com.br. Especialidades:  
anatomia patológica, citopatologia e laboratório de 
análises clínicas.
Biofast Plus
Rua Santa Filomena, 984, Centro , São Bernardo 
do Campo, (11) 5180-7750 - www.biofast.com.br. 
Especialidades: anatomia patológica, citopatologia 
e laboratório de análises clínicas.

Biofast Plus
Av. São Luís, 218, República, capital, (11) 5180-
7750 - www.biofast.com.br. Especialidades:  ana-
tomia patológica, citopatologia e laboratório de aná-
lises clínicas.

Biofast Plus
Rua Padre Estevão Pernet, 898, Tatuapé, capital, 
(11) 5180-7750, www.biofast.com.br. Especialida-
des: anatomia patológica, citopatologia e laboratório 
de análises clínicas.

Biofast Plus
Rua Alferes Magalhães, 92, Santana, capital, (11) 
5180-7750 - www.biofast.com.br. Especialidades: 
anatomia patológica, citopatologia e laboratório de 
análises clínicas.

Biofast Plus
Rua Nossa Senhora da Lapa, 375, Lapa, capital, (11) 
5180-7750 - www.biofast.com.br. Especialidades: 
anatomia patológica, citopatologia e laboratório de 
análises clínicas.

Biofast Plus
Av. Adolfo Pinheiro, 2100, Santo Amaro, capital, 
(11) 5180-7750 - www.biofast.com.br. Especialida-
des: anatomia patológica, citopatologia e laboratório 
de análises clínicas.
Laboratório Lambert
Rua Adib Auada, 246, Granja Viana, Cotia, (11) 
4617-8599 - www.lambertlab.com.br.

guia de convênios
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Active Fisioterapia
Rua Verbo Divino, 208, Chácara Santo Antônio, capi-
tal - (11) 4508-7412 / 4508-5243. Especialidades:  
fisioterapia e RPG.

C.G.A. Clínica Cirurgia Cardiovascular
Rua Amadeu Amaral, 27, cj. 83, Bela Vista, capital, 
(11) 3141-2827. Especialidades:  cardiologia e ci-
rurgia cardíaca.

Centro Neurocirúrgico do Crânio e da Coluna
Rua Castro Alves, 457, cj. 93, Aclimação, capital, 
(11) 3294-3292 - www.neurocir.com.br. Especiali-
dades:  neurocirurgia, neurologia e ortopedia.

Centro Paulista
Rua Borges Lagoa, 1.080, cj. 302, Vila Clementino, 
capital, (11) 5083-0400. Especialidades:  cardiolo-
gia, cirurgia gastroenterologia, clínica geral, gastro-
enterologia e proctologia.

Clínica Alfredo Pujol 5/5
Rua Antonio Pujol, 378, Santana, capital, (11) 3895-
5862 - www.clinicacap.com. Especialidades:  acu-
puntura, angiologia, cardiologia, cirurgia bariátrica, 
cirurgia vascular, clínica médica, ginecologia, nutri-
ção, obstetrícia, ortopedia e traumatologia.

Clínica Bem Viver
Av. Ibiúna, 751, Vila Aricanduva, capital, (11) 2043-
7963, www.ivanepsico.com.br. Especialidades:  psi-
cologia, psicopedagogia, psicoterapia e psiquiatria.

Clínica Fares
Av. Parada Pinto, 99, Vila Nova Cachoeirinha, ca-
pital, (11) 3851-4000 - www.clinicafares.com.br. 
Especialidades: alergologia, bucomaxilofacial, 
cardiologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia 
geral, plástica e vascular, clínica geral, dermatolo-
gia, endocrinologia, fisiatria, fonoaudiologia, gas-
troenterologia, geriatria, ginecologia, hematologia, 
infectologia, mastologia, nefrologia, neurologia, nu-
trição, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, 
pneumologia, pneumologia pediátrica, psicologia, 
reumatologia, ultrassonografia, urologia e tratamen-
to estético.

Clínica Fares
Rua Barão do Rio Branco, 301, Santo Amaro, capital, 
(11) 3851-4000 - www.clinicafares.com.br. Espe-
cialidades: alergologia, bucomaxilofacial, cardio-
logia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, 
plástica e vascular, clínica geral, dermatologia, endo-
crinologia, fisiatria, fonoaudiologia, gastroenterolo-
gia, geriatria, ginecologia, hematologia, infectologia, 
mastologia, nefrologia, neurologia, nutrição, oftalmo-
logia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, 
pneumologia pediátrica, psicologia, reumatologia, 
ultrassonografia, urologia e tratamento estético.

Clínica Egolife de Saúde e Terapias
Rua Bela Vista, 555, Chácara Santo Antônio, capital, 
(11) 5181-5024 / 5181-5439 - www.egolife.com.br . 
Especialidades:  fisioterapia, fonoaudiologia, nutri-
ção e psicologia.

Clínica de Patologia Mamária
Rua Itapeva, 490, cj. 12, Bela Vista, capital, (11) 
3287-4722 - www.masto.com.br. Especialidades:  
ginecologia e mastologia.

Clínica Petitto de Neurologia e Neurocirurgia
Av. Angélica, 1.968, Higienópolis, capital, (11) 3825-
2444. Especialidades:  neurocirurgia e neurologia.

Clínica Vesalus
Rua Itapeva, 286, cj. 63/64, Bela Vista, capital, (11) 
4314-6900, www.clinicavesalus.com.br. Especiali-
dades:  cirurgia de cabeça e pescoço, ginecologia 
e obstetrícia.

Consultório de Psicologia Shirlei Figueiredo
Rua Elisabeta Lips, 112, Jardim Bom Tempo, Ta-
boão da Serra, (11) 4148-5229. Especialidades:  
psicologia e psicoterapia.

Dra. Ionice Alves Lourenço
Rua Elizabetta Lips, 112, Jardim Bom Tempo, Ta-
boão da Serra, (11) 4385-9958. Especialidades:  
psicologia e psiquiatria.

Dra. Ivani Pereira Santos
Av. Ibiúna, 751, Vila Aricanduva
Capital, (11) 2043-7963, www.ivanipsico.com. Es-
pecialidades:  psicologia e psicoterapia.

Gato Ortopedia e Traumatologia
Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 275, cj. 
104, Pinheiros, capital, (11) 3842-9842. Especiali-
dades:  ortopedia e traumatologia.

Homeclin Clínica Médica
Rua Francisco Rodrigues Seckler, 134, Itaquera
Capital, (11) 2055-8585. Especialidades:  Cardio-
logia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, 
Fonoaudiologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, 
Pediatria, Psicologia, Urologia.

Mac Saúde da Mulher
Rua Frei Caneca, 558, sala 107, Bela Vista, capital, 
(11) 3150-4040. Especialidades:  ginecologia e 
obstetrícia.

Nexus Policlínica
Rua das Esmeraldas, 282, Jardim, Santo André, (11) 
4902-2000. Especialidades:  bucomaxilofacial, car-
diovascular, clínica geral, dermatologia, endocrino-
logia, gastroenterologia, ginecologia, hematologia, 
neurologia, nutrição, oncologia, otorrinolaringolo-
gia, pediatria, urologia e vascular.

Ortovita Serviços Médicos
Rua Arlindo Colaço, 328, cj. 24, São Miguel Paulista, 
Capital, (11) 2037-7974. Especialidades: ortopedia 
e traumatologia.

Plástica BR
Rua Campevas, 481, Perdizes, capital, (11) 3798-
4655 - www.plasticabr.com.br. Especialidades:  
cirurgia plástica e dermatologia.

Qualiorto
Rua Antonio Raposo, 186, cj. 14, Lapa, capital, (11) 
2507-5801. Especialidades:  fisioterapia, neurolo-
gia, ortopedia e traumatologia.

Qualykids
Rua Azevedo Soares, 673, Vila Gomes Cardim, ca-
pital, (11) 2925-4004 - www.qualykids.com.br. Es-
pecialidades:  endocrinologia pediátrica e pediatria.

Save Saúde
Av. Paulista, 2073, cj. 1518, Cerqueira César, capital, 

(11) 3141-0503. Especialidades: cardiologia, clíni-
ca médica e nutrição.

Valentim & Ialamov Serviços Médicos
Rua Jurubatuba, 845, Sala 81, Centro, São Bernardo 
do Campo, (11) 4330-9789. Especialidades:  citolo-
gia oncótica (Papanicolau), ginecologia, obstetrícia 
e pré-natal.

Psicologia
Consultório de Psicologia
Rua Senador Flaquer, 153, sala 6, Centro, Santo An-
dré, (11) 2669-3258.

Dra. Andrea Steffanini Duarte Neves
Rua Jataituba, 52, Brooklin, capital, (11) 5531-8598.

Dra. Adriana Palmieri Abujadi
Rua Vergueiro, 3086, cj. 22, Vila Mariana, capital, 
(11) 5575-7256.

Dra. Anita Berti Filippi
Rua Marco Aurélio, 263, Vila Romana, capital, (11) 
2503-9036.

Centro Terapêutico Integrado Rafael
Rua Banco das Palmas, 241, Santana, capital, (11) 
2892-5261

Psicoterapia
AGD Psicologia
Rua Bixira, 275, sala 2-A, Mooca, capital, (11) 4561-
8258.

Dra. Jailma Araujo de Brito
Rua Doutor Luiz Migliano, 1.986, sala 2.010, Mo-
rumbi, capital, (11) 3745-5848 - www.psicologiakai-
ros.com.br.

Radiologia Odontológica
Oral X Odontologia
Av. 9 de Julho, 5483, cj. 13, Jardim Paulista, capital, 
(11) 3064-4668 - www.oralx.com.br.

Oral X Odontologia
Rua Teodoro Sampaio, 744, cj. 76, Pinheiros, capi-
tal, (11) 3064-4668 - www.oralx.com.br.

Tratamento para 
Dependentes Químicos

Ressurgir
Rua Joanita Xavier Braz, 750, Jardim Bopiranga, 
Itanhaém, (13) 3425-5867 - www.clinicaressurgir.
com.br.
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