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Editorial

Vamos juntos,  
rumo aos 110 anos!
“Mais um ano se passou e chegamos juntos ao balanço deste período de 
atividades e realizações da nossa APCEF/SP.  

Tivemos muitos desafios e compartilhamos, com cada um de vocês, a sensação 
de que todo esforço e dedicação são válidos para construir uma entidade cada dia 
mais forte.

Vivenciamos um cenário político tumultuado, com denúncias, mudanças e um 
golpe à democracia, quando mais de 54 milhões de votos do povo brasileiro foram 
‘jogados fora’. 

Estes fatos refletiram no nosso dia a dia, sentimos a pressão de fortes ameaças 
de fechamentos de agências da Caixa - e a consequente redução de postos de 
trabalho -, da privatização do banco e a redução da participação dos empregados 
em decisões importantes no fundo de pensão. O fantasma da terceirização nas 
atividades-fim voltou a nos assombrar, entre outras ‘temerosas’ situações.

Utilizamos as nossas redes de comunicação para apresentar a visão dos fatos, 
sob a ótica dos trabalhadores, defendendo seus direitos e nos colocamos 
permanentemente à disposição. Resistimos com unidade e muito diálogo com 
todos vocês! 

A APCEF/SP fortalece-se com essa unidade. Todos que participam das atividades 
esportivas, eventos sociais e culturais, visitam as Colônias, enviam sugestões, 
utilizam o atendimento jurídico e os descontos em convênios constroem essa 
entidade.

Acima de tudo, a APCEF/SP tem credibilidade e constrói uma relação sólida de 
confiança e amizade com todos os empregados da Caixa e segue na sua missão de 
lutar por melhores condições de trabalho, estar presente nas unidades em todo o 
Estado de São Paulo e promover a integração entre os empregados.

Temos muito orgulho de olhar para a história da APCEF/SP e ver o quanto 
conquistamos juntos. Temos muito orgulho de hoje fazer parte desta diretoria e 
poder contribuir incentivando a realização de atividades que promovem qualidade 
de vida, bem-estar e integração.

Sabemos que a caminhada é longa e que deve ser contínua. Neste caminho até os 
nossos 110 anos, muitas realizações ainda estão por acontecer. 

Sabemos que a manutenção dos nossos direitos, do patrimônio da nossa entidade 
e da nossa autonomia deve ser diária. A nossa 
luta, juntos, é o que nos fortalece, é o que nos 
aproxima e é o que sempre fará de nós colegas de 
banco, colegas da Caixa, colegas de sempre! 

Aproveite a sua APCEF/SP, convide seus colegas 
da Caixa para fortalecer essa entidade que nós 
construímos e que é de todos!  
E vamos juntos, rumo aos 110 anos!”

Kardec de Jesus Bezerra 
Diretor-presidente da APCEF/SP
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Campanha Nacional

Campanha Nacional 
Unificada fortalece a 
categoria

Na Campanha Nacional Unificada 
de 2015, os bancários conquistaram o 
reajuste de 10% em todos os níveis das 
tabelas salariais, para o piso e para a 
Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR), além de 14% para vales refei-
ção e alimentação. A PLR Social foi de 
4% do lucro, distribuída igualmente.

Este ano (2016), a 18ª Conferência 
Nacional dos Bancários acontece de 29 
a 31 de julho, em São Paulo. Lá serão 
definidos, entre outros itens, os índices 
de reajuste a serem reivindicados pela 
categoria e aprovadas as pautas espe-
cíficas do Banco do Brasil e da Caixa.

Conecef 2016
Um dos primeiros passos da Cam-

panha Nacional Unificada é a reali-
zação de Congressos específicos dos 
bancos públicos, para definição da 
pauta de reivindicações.

Muitos dos assuntos debatidos no 
Congresso Nacional dos Empregados 
da Caixa (Conecef), com o lema “Lu-
tar sempre vale a pena - Nós somos a 
resistência”, que aconteceu de 17 a 19 
de junho, em São Paulo, refletem a vi-
são que os empregados da Caixa têm 

dos aspectos políticos 
e sociais do país. “Em 
nenhum momento da 
história, o empregado 
da Caixa se omitiu. 
Sabemos da impor-
tância do nosso tra-
balho, especialmente 
nos governos Lula e 
Dilma, quando o for-
talecimento das polí-
ticas públicas de Esta-

do enalteceu o trabalho social da Caixa 
como banco público e de seus empre-
gados como agentes desta transforma-
ção”, explicou a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda.

Por isso, os debates foram amplia-
dos e, além das resoluções que en-
volvem a pauta de reivindicações e a 
manutenção da Campanha Nacional 
Unificada com mesa única que será 
defendida na Campanha Nacional, tra-
taram de assuntos que dizem respeito 
à sociedade brasileira.

Aprovaram, por unanimidade, do-
cumento que repudia todos os tipos 
de discriminação, que é favorável à 
construção da greve geral, defende as 
empresas públicas e nega o governo 
interino de Michel Temer, reconhe-
cendo sua condição golpista, além de 
manifestarem-se contrários ao golpe 
midiático, promovido pelas grandes 
empresas de comunicação do país.

1º Seminário Nacional em Defesa 
dos Bancos Públicos

No primeiro dia do Congresso Na-
cional foi realizado o 1º Seminário Na-
cional em Defesa dos Bancos Públicos, 

que unificou os empregados da Caixa, 
Banco do Brasil e de outros bancos pú-
blicos em torno do tema. 

Os palestrantes representaram 
segmentos da sociedade como o meio 
acadêmico, o parlamento e os movi-
mentos sociais. Estiveram presentes: o 
professor, sociólogo e cientista políti-
co, Emir Sader; o economista Márcio 
Pochman; o professor titular do Ins-
tituto de Economia (IE) da Unicamp 
Fernando Nogueira; e o professor de 
Economia da PUC/SP Ladislaw Dow-
bor; a empregada da Caixa e deputada 
federal, Erika Kokay; a secretária de 
relações internacionais da UNE, Ma-
riana Dias e Gilmar Mauro, do Movi-
mento Sem Terra (MST). 

Cada palestrante defendeu a tese de 
que a existência dos bancos públicos, 
como executores de políticas sociais de 
Estado, é fundamental para a garantia 
de acesso da população mais carente à 
educação, moradia, saúde, infraestutu-
ra (saneamento básico, água encanada 
e luz elétrica), entre outros princípios, 
que devem ser garantidos pelo Estado 
à população. 

Nas falas, houve o reconhecimento 
do golpe que a democracia brasileira 
sofreu com o afastamento da presiden-
ta Dilma Rousseff e a ameaça que as 
empresas públicas sofrem com Michel 
Temer. “Defender a democracia, as 
instituições, o patrimônio do povo bra-
sileiro, o restabelecimento urgente das 
políticas sociais em nosso país, os pos-
tos de trabalho e os direitos dos traba-
lhadores são as bandeiras que unificam 
e fortalecem os cidadãos brasileiros”, 
finalizou Ivanilde de Miranda.

Participantes do 32º Conecef, em São Paulo



...um grupo de empregados da Cai-
xa que queria construir uma Associa-
ção representativa que mudasse o rumo 
da história e que conquistas pudessem 
ser usufruídas por várias gerações. 
“Este sonho concretizou-se quando a 
entidade passou a não depender mais 
financeiramente da Caixa, ter autono-
mia e independência para debater com 
a empresa e defender os empregados 
sem dever qualquer favor ao banco”, 
disse o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

A história começou em 2 de abril de 
1907, quando o estatuto da Sociedade 
Beneficente dos Funcionários da Cai-
xa Econômica Federal de São Paulo foi 
aprovado. Naquela época, o associado 
contribuía com 2% dos seus venci-
mentos. A entidade concedia peque-
nos empréstimos e auxiliava nos gastos 
com assistência médica, farmacêutica 
e funerais.

Na década de 40, um grupo de em-
pregados já pleiteava que a entidade os 
representasse na luta pelos seus direi-
tos. Foi quando fundaram o Grêmio 

dos Empregados da Caixa 
Econômica Federal do Es-
tado de São Paulo, em 11 de 
dezembro de 1948.

Com isso, a partir de 
1952, ficou garantido o di-
reito de os associados ma-
nifestarem-se em questões 
sindicais. Época também 
da criação do grupo de tea-
tro amador, liderado pelos 
irmãos Fortuna e Moysés 
Leiner.

O movimento dos em-
pregados da Caixa, em 1956, organizou 
uma concentração no andar da presi-
dência da empresa, no velho Edifício 
Sé, na capital paulista, para reivindicar 
o abono salarial. Com a luta dos em-
pregados, a pauta foi atendida.

Na década de 60, houve racha na 
categoria, quando os empregados co-
meçaram a fundar suas próprias enti-
dades (Associação dos tesoureiros, dos 
contadores, dos auxiliares de serviços 
gerais, etc). 

A partir do golpe militar, em 1964, o 
governo determinou que as entidades 
associativas dos trabalhadores em todo 
o país deveriam se unificar e ter cará-
ter eminentemente social e esportivo. 
Então, em 1971, todas as entidades de 
empregados da Caixa unificaram-se e 
foi criada a Associação Beneficente dos 
Empregados da Caixa Econômica Fe-
deral (ABEF/SP).

A dependência financeira voltou a 
acontecer, com aportes de recursos da 
Caixa à ABEF/SP, o patrocínio na cons-
trução do clube em São Paulo e a ins-
talação da Associação em um prédio do 

banco. O lema era: “a empresa ajudava 
a Associação e a ABEF/SP não criava 
problemas para o banco”.

Porém, nem todos concordavam 
com esse posicionamento e começa-
ram a aparecer questionamentos: por 
que jornada de oito horas, por que os 
empregados não tinham direito à sin-
dicalização, por que, sendo eles auxi-
liares de escritório, exerciam as mes-
mas atividades de um escriturário, 
mas recebiam salário menor, por que 
a ABEF - sendo uma entidade repre-
sentativa dos empregados - não fazia 
alguma coisa, no sentido de denun-
ciar essas irregularidades na Caixa? 
Por que? por que? E assim surgiu o 
primeiro porta-voz do movimento dos 
empregados, o Jornal Zero, em feve-
reiro de 1983. 

Era uma vez...

Outro marco histórico do movi-
mento dos empregados foi a greve ge-
ral na Caixa que aconteceu em 30 de 
outubro de 1985, ano em que a chapa 
Nossa Luta, encabeçada por José Car-
los Alonso, venceu o pleito eleitoral na  
ABEF/SP e iniciou um novo ciclo.



Com a postura adotada pela nova 
direção da entidade, de embate com 
a direção e defesa irrestrita dos direi-
tos dos empregados, a Caixa começou 
o boicote. A tentativa de desmonte do 
movimento dos empregados aconteceu 
com a retirada de aportes financeiros 
realizados pela Caixa à entidade como, 
por exemplo, as comissões pela gestão 
de tíquete-alimentação, a corretagem 
de imóveis adjudicados do banco e a 
venda de materiais inservíveis (papéis, 
papelões, plásticos, etc.) recolhidos 
nas agências e departamentos.

Em 1988, a entidade passou a  cha-
mar Associação de Pessoal da Cai-
xa Econômica Federal do Estado 
de São Paulo (APCEF/SP) e, entre 
muitos desafios, logo de cara, assumiu 
a luta pela readmissão de 110 empre-
gados (de São Paulo e Minas Gerais) 
que foram demitidos por participarem 
da greve de 1991. A resposta pela luta e 
a readmissão dos empregados aconte-
ceu em outubro de 1992.

Preocupações com os empregados 

passaram a fazer parte da rotina nas 
ações da APCEF/SP. Temas como saú-
de ocupacional, campanhas pela con-
tratação de mais empregados por meio 
de concursos e o respeito à jornada de 
trabalho estavam na pauta diária dos 
representantes dos empregados.

Os oito anos do governo neoliberal 
de Fernando Henrique Cardoso foram 
marcados pelo risco da privatização, 
precarização do trabalho, arrocho sa-
larial, desmonte do banco, desrespeito 
e descaso com clientes e empregados, 
agências reformadas a fim de priorizar 
o auto-atendimento, a criação do RH 
008 para demissão imotivada, os pla-
nos de incentivo à demissão “voluntá-
ria” e a destruição do  plano de cargos 
e salários. A APCEF/SP fez denúncias, 
cobrou melhores condições de traba-
lho e investimentos em segurança e 
organizou a resistência junto com os 
empregados!

Nos anos 2000, o embate com a 
Caixa por melhores condições de tra-
balho, por mais empregados e outras 

pautas esteve na ordem do 
dia da direção da APCEF/SP, 
que historicamente cumpre 
o papel de promover a defesa 
e a manutenção dos direitos 
dos empregados da Caixa.

“Quem fortalece a luta 
e a resistência dos empre-
gados perante a direção do 
banco, nas atuações da AP-
CEF/SP, são os associados 
que acreditam nesta entida-
de”, explicou o diretor-pre-
sidente da APCEF/SP.

Atualmente, a APCEF/

SP também contribui para a formação 
da cidadania, desenvolvendo projetos 
sociais em parceria com a ONG Mo-
radia e Cidadania. 

Promove atividades esportivas, so-
ciais, culturais e de lazer, buscando 
qualidade de vida e bem-estar. Incen-
tiva o turismo nas Colônias de Férias e 
muitas outras atividades que envolvem 
todos os empregados da Caixa do Esta-
do de São Paulo. 

“Essa história é construída a cada 
dia, pelos empregados da Caixa que 
são associados à APCEF/SP e mantém 
viva a chama da nossa luta”, finalizou 
Kardec de Jesus Bezerra.
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Atuação da APCEF/SP 
favorece os empregados
Defesa da Caixa 100% pública é a principal luta 

A APCEF/SP é o canal que os em-
pregados da Caixa elegeram para de-
fendê-los. Assim, a entidade cumpre 
papel fundamental no diálogo com as 
esferas do banco na busca por melho-
res condições de trabalho e em defesa 
dos direitos conquistados.

A defesa da Caixa 100% pública 
foi o principal debate no segundo ano 
da gestão de Kardec de Jesus Bezerra. 
Manifestos e reuniões com os empre-
gados foram realizados em muitos mo-
mentos.

Importante também foi a campanha 
Cadê o diálogo Miriam?, que buscou 
melhorar o diálogo com a presidenta 
da Caixa do período de fevereiro de 
2015 a maio de 2016, Miriam Belchior. 

Foram cobrados da direção do ban-
co respostas para assuntos do Saúde 
Caixa, o programa Gestão de Desem-
prenho de Pessoas (GDP), do recolhi-
mento de vagas e funções do Plano de 
Apoio à Aposentadoria (PAA). A ação 
deu-se a partir de documento entregue 
à gestora, assinado pela APCEF/
SP, Contraf-CUT, Fetec-CUT/SP 
e Feeb/SP-MS, em agosto do ano 
passado. 

“Queremos um banco forte, que 
cumpra seu papel social. Para isso, 
é preciso cuidar do principal patri-
mônio do banco: os empregados! 
Exigimos a retomada do diálogo e 
uma política de gestão de pessoas 
decente!”, apontou o documento.

Ao questionamento da suspen-
são do adiantamento para procedi-
mentos odontológicos pelo Saúde 
Caixa feito no documento, a res-
posta foi a inclusão do custeio no 

de desempenho e, em alguns casos, 
provoca perda de função. Na ação foi 
possível frear a Caixa na ampliação do 
programa, mas a APCEF/SP ainda re-
cebe denúncias.

Outra esfera de atuação da entida-
de nesses dois anos diz respeito à fal-
ta de infraestrutura nas unidades. A 
APCEF/SP intermedia as negociações 
com Gilogs, Superintendências, Gipes 
e outras instâncias, quando necessá-
rio, para solucionar dificuldades. “Os 
empregados confiam no trabalho que a 
APCEF/SP realiza e não pensam duas 
vezes para entrar em contato quando 
há problemas no local de trabalho”, 
disse Leonardo.

Outros debates que interessam 
diretamente aos empregados da Cai-
xa foram tratados pela entidade, tais 
como o Projeto de Lei 4330, que au-
toriza a terceirização em atividades-
-fim, e ainda é uma ameaça. Já o PLS 
555, conhecido como Estatuto das Es-
tatais,  teve o texto aprovado (veja in-

formações atualizadas no site www.
apcefsp.org.br). 

A atuação da APCEF/SP foi, e 
sempre será, de alerta permanente 
na defesa dos direitos historica-
mente conquistados e pelo diálogo 
direto com os empregados em todo 
o Estado de São Paulo.

Assim, algumas ações da As-
sociação, presente no dia a dia do 
empregado - seja liderando campa-
nhas importantes seja em reuniões 
nas unidades e embates com o ban-
co - cumprem sua principal missão 
que é de defender os empregados 
da Caixa.  

Sindical Sindical

plano de saúde. 
Ainda sobre o Saúde Caixa, não 

receberam respostas com relação à 
proposta do grupo de trabalho para re-
dução da coparticipação de 20% para 
15% e a cobrança, na mesa de negocia-
ção, para a solução da destinação dos 
recursos excedentes do plano. 

O ponto mais questionado foi o re-
colhimento das vagas e funções dos 
empregados que aderiram ao PAA. 

“A Caixa não cumpriu o Acordo Co-
letivo (assinado em 13 de outubro de 
2014), não respeita a cláusula 50, em 
que se compromete com a contratação 
de mais 2 mil empregados até o fim de 
2015”, criticou o diretor da APCEF/SP 
Leonardo dos Santos Quadros. 

Com a criação do programa de 
GDP, imposto de forma unilateral 
pela Caixa, o assédio sofrido pelos em-
pregados ficou explícito. 

O programa expõe os empregados 
a pressões abusivas por cumprimento 
de metas individuais, divulga ranking 

Manifestação em defesa da Caixa 100% pública no prédio 
da Gipes/SP, em 2015
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APCEF/SP é pioneira em 
debates sobre Funcef  

No segundo ano de gestão de Kar-
dec de Jesus Bezerra à frente da enti-
dade, a APCEF/SP realizou diversas 
reuniões sobre temas relacionados 
ao fundo de pensão. A APCEF/SP foi 
pioneira nesse tipo de debate com os 
empregados.

“Tivemos a preocupação de prestar 
esclarecimentos aos empregados. É 
fundamental que as pessoas entendam 
o que acontece na Fundação”, explicou 
o diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Temas como Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI), contencioso 
bilionário, negociação emperrada e 
equacionamento de déficit foram tra-
tados durante as reuniões. 

Com o vice-presidente em 
exercício Michel Temer, hou-
ve o aval para as mudanças na 
Lei Complementar 108/2001. 
A lei restringe a participação 
dos representantes dos em-
pregados na Diretoria e no 
Conselho da Fundação.

Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI)

São centenas de páginas dedica-
das à Funcef, entre as mais de 800 que 
compõem o relatório final da Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI), publi-
cado em abril deste ano. 

A CPI foi criada pela Câmara dos 
Deputados em novembro de 2015 para 
investigar razões dos déficits conta-
bilizados pela Fundação, Previ, Petros 
e Postalis, entidades de previdência 
complementar de trabalhadores do 
Banco do Brasil, da Petrobrás e dos 
Correios, respectivamente.  

De efetivo, no caso da Funcef, a 
Comissão limitou-se a classificar como 
suspeitos quase todos os dirigentes 
eleitos ou indicados até 2014, alguns 
de seus substitutos eventuais e técni-
cos que emitiram opiniões ou partici-
param - pela natureza do próprio cargo 
- de decisões relativas a investimentos. 

Entre tantos negócios analisados, a 
CPI escolheu quatro para os quais achou 
por bem solicitar ao Ministério Público 
Federal investigação quanto a eventual 
procedimento “culposo” ou “temerário” 
motivado por “ingerência política”, ex-
pressões da própria Comissão.  

Pedaladas: a CPI abriu capítulo para 
o que chamou de “pedaladas”. Trata-
-se de valorização considerada ex-
cessiva de ativos de investimentos ao 
longo do tempo, destacando-se o caso 
da participação, iniciada em 1997, na 
Companhia Vale.  

Mas o que a Comissão condena é, 
em verdade, o ganho real aos partici-
pantes e a adoção de medidas de ajus-
tes. Assim, a pedalagem destinou-se 
a beneficiar participantes da ativa e 
assistidos, pois ajustou tábua de mor-
talidade, eliminou exigência de idade 
para benefício integral, acatou deter-
minações legais quanto a institutos e 
concedeu reajustes acima do INPC.  

Contencioso: a CPI, por fim, men-
cionou a conta exigível contingencial. 
Nessa conta, a Fundação classifica 
valores comprometidos em razão de 
reajustes em benefícios por ordem 
judicial, mas para os quais não foram 
feitos, especialmente pela patrocina-
dora, aporte da reserva necessária ao 
pagamento. 

Para a CPI, “os contenciosos judi-
ciais também têm importante impac-
to no déficit da Funcef”. Registra que 
há provisão contábil (reserva de valor) 

de “R$ 1,5 bi e outros R$ 6,2 
bilhões que ainda não foram 
contabilizados tendo em vis-
ta a Funcef considerar o ris-
co de perda inferior a 50%. 
Nesse montante, destaca-se o 
CTVA”. 

No entanto, embora tenha conclu-
ído que se trata de “contencioso de 
natureza trabalhista” e de que “a res-
ponsabilidade por esses passivos é da 
Caixa”, a CPI não solicitou, objetiva-
mente, qualquer providência ou enca-
minhamento.  

Funcef

“A origem do déficit da Funcef foram estímulos ao 
saldamento, a retirada do limite etário, as alterações 
decorrentes da LC 109/2001 (institutos), adequação 

da tábua de mortalidade e, principalmente, os 
aumentos reais dados em 2007, 2008, 2010 e 2011”. 

Encontro Estadual, em abril, no qual foram debatidos os problemas do fundo de pensão



O contencioso é o maior fator de déficit 

Negociação emperrada, voto emperrado, 
patrocinadora contente

Tabela 1 – Planos da FUNCEF – Déficit e provisão para perda – novembro de 2015
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O contencioso é, isoladamente, o 
maior fator de déficit nos planos da 
Funcef segundo o último balancete 
publicado (tabela 1).

Os déficits contabilizados até no-
vembro devem ser reduzidos, dada a 
reavaliação de ativos para o fechamen-
to anual. Assim, a proporção da perda 

provável será maior quando do balanço 
de 2015. Os déficits são causados, em 
parte, pela desvalorização ou valoriza-
ção aquém do esperado de ativos de 
investimentos (títulos, ações, imóveis, 
participação em empresas). O resulta-
do insuficiente pode ser consequência 
de fatores conjunturais, no caso, a re-

Após reivindicação encaminhada 
em março deste ano pela Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), a 
Caixa concordou em constituir grupo 
de trabalho para discussão de temas 
envolvendo a gestão dos planos. 

Além do contencioso judicial, a 
pauta incluía voto de qualidade, incor-
poração do REB ao Novo Plano, refor-
mulação do Comitê de Investimentos, 
política de investimentos, manutenção 
do fundo de acumulação de benefícios 
e fundo de revisão de benefícios. 

A Funcef divulgou, em 13 de maio, 
portaria com os nomes dos integrantes 
do GT. No entanto, a discussão nem 
se iniciou: a direção da Fundação, em 
reunião de 18 de maio, resolveu “so-
brestar” os efeitos da portaria. Nada 
marcado, negociação emperrada. 

Voto
Também emperrado está o voto que 

obriga a Funcef, enquanto gestora dos 
planos, à cobrança da Caixa, inclusive 
judicial, de valores não integralizados 
quando de condenação em processos 
trabalhistas que causem impacto nos 
benefícios. 

A proposição, formulada pelo ex-
-conselheiro Antônio Luiz Fermino, 
passeia pelas gavetas do Conselho De-
liberativo desde outubro de 2015. 

Da última vez que entrou em pau-
ta, em abril deste ano, os conselheiros, 
à exceção do autor do voto, decidiram 
pela contratação de consultoria para 
analisar o tema. 

É improvável qualquer solução que 
desagrade a patrocinadora, a Caixa, 
dada a composição atual do Conselho 
Deliberativo. 

Equacionamento
A cobrança adicional de 2,78% para 

os ativos e assistidos do REG/Replan 
Saldado começou em maio. 

Os resultados esperados para 2015 
indicam que haverá nova cobrança, 
além dos 2,78%, para o Saldado a par-
tir de 2017. Nesse ano também é pro-
vável a cobrança adicional, em razão 
do déficit, para os ativos e assistidos 
do REG/Replan Não Saldado. No caso 
do Novo Plano, também possível equa-
cionamento, mas com adicional devido 
pelos assistidos. Pela modalidade do 
plano, não se calcula déficit na fase de 
contribuição (participantes ativos). 

O déficit no plano REB se situará, 
provavelmente, abaixo da linha de sol-
vência (margem admitida de déficit). 
Neste caso, não haverá determinação 
de adicional, ao menos no próximo ano.

tração econômica brasileira e a crise 
internacional dos últimos anos. 

Por outro lado, provisões para ban-
car condenações judiciais não são con-
junturais e, sim, estruturais. Elas não 
têm fim: a Caixa é uma interminável 
fábrica de ações em razão de direitos 
não reconhecidos de seus empregados. 

O contencioso é, sem dúvida, o 
maior fator de risco para os planos da 
Funcef. Cada sentença executada sig-
nifica imediata saída de recursos dos 
planos, isto é, da conta de todos os par-
ticipantes. 

Se na condenação não estiver ex-
pressa a necessidade de integralização 
de reserva para o plano de benefícios, 
a Caixa a ignora, mesmo ciente do dé-
ficit que causará. Na prática, a Caixa 
divide seu passivo trabalhista com os 
participantes da Funcef, que serão 
chamados a equacionar eventuais dé-
ficits daí decorrentes.
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Campos do Jordão segue como a 
“queridinha” do inverno

Espaços coletivos

A Colônia de Campos do Jordão é a 
‘menina dos olhos’ dos empregados da 
Caixa no inverno. Quando o frio chega, 
as atenções voltam-se para a charmosa 
cidade, conhecida como Suíça Brasi-
leira. 

Além de divertir-se muito, os asso-
ciados podem aproveitar valores espe-
ciais que só a Associação pode oferecer!  
Em 2015, as promoções presentearam 
os associados com descontos que che-
garam a 33%, na alta temporada, du-
rante a semana.

As tradicionais festas juninas do 
espaço, neste período, também foram   
muito atrativas.

Filhos com mais de 25 anos podem continuar  
como dependentes da APCEF/SP

No segundo ano da gestão de 
Kardec de Jesus Bezerra, abriu-
-se a possibilidade de os filhos 
com mais de 25 anos continua-
rem como dependentes dos as-
sociados.

Quando completam 25 anos, 
o associado titular deve preen-
cher o formulário e enviá-lo, com 

Além da decoração temática, a festa 
contou com as tradicionais brincadeiras 
e os quitutes típicos, como canjica, pi-
poca, pinhão e bolo de milho, com di-
reito a quadrilha e “casamento junino”. 

No segundo ano da 
gestão desta diretoria, a 
comemoração foi realiza-
da durante todo o mês de 
junho. Assim como acon-
teceu em 2016!

Outra novidade é que 
todos os apartamentos da 
Colônia ganharam aquece-
dores elétricos, que deixa-
ram tudo mais quentinho!

a documentação necessária, para o De-
partamento de Cadastro da APCEF/SP. 

Caso tenha mais de 25 anos e não 
seja mais dependente, o procedimento 
é o mesmo: o titular acessa o formulá-
rio no site, preenche-o e encaminha-o 
para a Associação.

Dúvidas, (11) 3017-8357 ou cadas-
tro@apcefsp.org.br.

Tanto em 2015 quanto em 2016, 
para o mês de julho, a Colônia foi o 
destino mais procurado na APCEF. 
Isso mostra a grande satisfação do as-
sociado em prestigiar suas Colônias. 

Espaços



Clube e Colônias recebem 
melhorias. Bauru ganha ginásio

A APCEF/SP está sempre atenta à 
qualidade dos espaços utilizados pelos 
associados. Por isso, reformas e melho-
rias foram realizadas no segundo ano 
de gestão desta diretoria da APCEF/SP. 

Em 2015, o ginásio e a academia do 
clube, na capital, passarram por refor-
mas. As quadras de tênis 3 e 4 ficaram 
ainda melhores.

Em Bauru, iniciaram-se as obras 
do ginásio coberto, inaugurado em 
uma grande festa em junho deste ano.

No litoral, a Colônia de Ubatuba 
participou do projeto-piloto para pe-
didos na lanchonete via aplicativo para 
celular e os espaços da Colônia de Sua-
rão receberam reformas diversas, entre 
elas, pinturas dos espaços. A Colônia 
de Avaré ganhou novos equipamentos 
de lazer, jogos e um redário incrível.

Os três espaços - Avaré, Suarão e 
Ubatuba - receberam bicicletas, guar-
das-sóis e cadeiras de praia para em-
préstimo para os associados!

Quadra de tênis após reforma Colônia de Ubatuba

O redário em Avaré, as bicicletas em Suarão e o ginásio coberto foram algumas das novidades 
neste segundo ano da gestão

13
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Eventos

Associados divertiram-se nas 
festas juninas do clube

Festa do Chope foi sucesso mais uma vez

Outra festa de grande sucesso no 
segundo ano desta gestão aconteceu 
em novembro. Quase 2 mil pessoas 
compareceram ao clube da capital e 

divertiram-se na Fes-
ta do Chope, que reu-
niu boa música, chope 
geladinho e petiscos, 
além de, claro, muita 
animação!

Os mais animados 
participaram de com-
petições como o “cam-
peonato de chope de 
metro” e “chope em 
menos tempo”.

O campeonato de 
chope teve o patrocí-

nio do Fazzenda Park Hotel, em San-
ta Catarina, conveniado à APCEF/SP, 
cuja parceria oferece desconto de 10% 
para os associados.

Se é para relembrar em grande 
estilo, a festa junina do ano passado 
(2015) foi um dos eventos de maior 
sucesso do segundo ano desta gestão. 
Ao som dos principais forrós, o Trio 
Dona Zefa animou o arraiá da APCEF/
SP, no clube.

A banda abriu os shows musicais e 
colocou toda a turma para dançar com 
um repertório repleto de xotes, baiões 

e xaxados, como “Vida boa danada”, 
“Malandro é o gato” e “Forró do Ta-
larico”. Em seguida, foi a vez do Trio 
Virgulino cantar e encantar os presen-
tes com sucessos de seus 30 anos de 
carreira, como “Forró e Paixão”, “Xote 
da saudade” e “Calendário do amor”.

Além das apresentações, a festan-
ça ainda contou com barraquinhas de 
quitutes juninos, como vinho quen-

te, pamonha, cachorro quente, entre 
outras delícias. Para espantar o frio, 
os participantes divertiram-se com a 
pescaria, a boca do palhaço, o tomba-
-latas, a corrida do saco e da colher, o 
santo na forca e o touro mecânico.

Em 2016, a festança se repetiu, em 
4 de junho, no clube, com a banda Ras-
tapé. Nem a chuva espantou a alegria 
dos associados que lotaram o ginásio!

Durante o evento, a Fenae realizou 
ação de divulgação do Movimento Cul-
tural do Pessoal da Caixa, projeto que 
incentiva e promove o acesso à cultura 
brasileira. Com uma cabine de fotos 
instantâneas, os associados capricha-
ram no visual e guardaram a recorda-
ção do evento.

Já o som da Banda Young, sensação 
dos Jogos da Fenae em 2014, agitou os 
presentes com uma apresentação que 
mesclou música e performances ar-
tísticas em releituras de clássicos na-
cionais e internacionais. No repertório 
teve forró, sertanejo, hits flashbacks, 
entre outros sons que agitaram a noite.

E em 2016 tem mais: fique atento 
às divulgações da festa deste ano!

Trio VirgulinoTrio Dona Zefa

Eventos



APCEF em Movimento leva 
atividades a todo o Estado

Festas na capital, interior e litoral comemoraram  
os 109 anos da APCEF/SP

2 de abril é a data em que 
a APCEF/SP comemora seu 
aniversário! Todos os anos 
são programadas diversas 
atividades pelo Estado.

Em 2016 aconteceram 
nas Colônias festas temáti-
cas: em Avaré teve almoço 
especial; em Campos do Jor-
dão, a noite do fondue; em 
Ubatuba aconteceu a Festa 
do Havaí e, em Suarão, o pa-
rabéns especial com delicio-
so bolo.

No clube da capital teve 
atividades sociais, esporti-

Lançado em abril do ano passado, 
o projeto APCEF em Movimento tem 
como objetivo levar as atividades da 
APCEF/SP cada vez mais perto dos 
associados e valorizar os talentos dos 
empregados da Caixa. 

Esse foi um dos grandes projetos 
do segundo ano de gestão desta dire-
toria. Foram realizadas três edições, 
entre abril de 2014 e março de 2015.

Os associados das regiões de Cam-
pinas, Sorocaba, Piracicaba e Jundiaí 

foram os primeiros a receber a visi-
ta do projeto. O evento aconteceu no 
Hotel-Fazenda Solar das Andorinhas 
e contou com apresentações artísticas 
dos empregados da Caixa Fred Jorge e 
os Maiorais e do Grupo Borso, entre 
outras atrações. 

A segunda edição aconteceu no 
mês de setembro, no clube da capital. 
Com o tema “Direito a ter direitos”, 
muitos associados participaram das 
exposições de fotos, artesanatos, pin-
turas em tela e apresentações artísti-
cas com música clássica, declamação 
de poesia e bandas. Na mesma data 
aconteceu o Festival de Música Fenae, 
que classificou o associado Dan Gras-
so para a competição nacional.

A terceira edição do APCEF em 
Movimento aconteceu em maio de 
2016, nas proximidades de Guarulhos, 
e zonas norte e leste de São Paulo. 
Acompanhe o calendário de eventos no 
site www.apcefsp.org.br e participe.

vas e recreativas para a família durante 
todo o dia. Para fechar com chave de 
ouro, o coquetel com música ao vivo 
agitou a noite. “É muito simbólico a 
APCEF/SP comemorar 109 anos e to-
dos fazem parte dessa história”, lem-
brou o diretor-presidente, Kardec de 
Jesus Bezerra.
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Diretores da APCEF/SP e associados no “Parabéns a você!”

Apresentação da banda Balança Sampa, formada por empregados da Caixa
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Aposentados

Os aposentados da Caixa 
estão viajando... claro, no bom 
sentido. Eles embarcaram com 
muita alegria para conhecer lu-
gares belíssimos em excursões 
organizadas pela APCEF/SP 
neste segundo ano da gestão 
de Kardec de Jesus Bezerra. 
Fizeram novas amizades, reen-
contraram colegas e curtiram a 
vida!

“Viver plenamente, man-
ter a integridade e identificar 
nossas virtudes em todas as 
etapas da vida, estas são as nos-
sas propostas”, disse a diretora 
de Aposentados da APCEF/SP, 
Elza Vergopolem.

Todos os passeios foram marcan-
tes: os associados conheceram as lin-
das cidades do Paraná, em um passeio 
de trem, visitaram Morretes, Caiobá e 
belas praias; foram para a Exploflora, 
em Holambra, a capital nacional das 
flores; conheceram a Estância Hidro-
mineral de Águas de São Pedro, pas-
saram pela tradicional cidade caipira, 
Piracicaba e, em Itatiba, visitaram a 
Fazenda das Oliveiras. 

Estiveram em Campos do Jordão, 
hospedaram-se na Colônia e fizeram o 
roteiro de turismo religioso passando 
por Guaratinguetá, terra de Frei Gal-
vão, e Aparecida, em visita à Basílica 
Santuário Nacional. 

As aventuras não pararam por aí: na 
parceria com a Royal Caribbean, os as-
sociados fizeram dois cruzeiros com os 
trajetos Santos, Búzios, Ilha Grande, 

Ilha Bela e Santos e, outro, com o rotei-
ro Santos, Buenos Aires, Montevidéu, 
Puerto Madryn, Cab Horn, Ushuaia, 
Punta Arenas, Estreito de Magalhães, 
Fiordes Chilenos e Valparaíso. 

Têm muito mais novidades espe-
rando por você e sua família. Entre em 
contato com a APCEF/SP pelo telefone 
(11) 3017-8339 ou convites@apcefsp.
org.br e participe das excursões.

Aposentados de várias 
gerações viajam com a 
APCEF/SP 
Associados de todos os cantos reencontram-se nos passeios

Viagens dos aposentados para cidades como Curitiba, no Paraná, aproximam os colegas da Caixa 

Expoflora Holambra

Visita a Campos do Jordão

Aposentados
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Comemorar o Dia dos Aposentados é 
tradição na APCEF/SP

Excursão para São Pedro, 
Piracicaba e Itatiba

Projeto APCEF nos Passos da 
Cultura valoriza a história

Projeto 5 Sentidos 
proporciona novas 
percepções APCEF nos Passos da Cultura, uma das 

inovações desta gestão da APCEF/SP.
Outra atividade deliciosa foi a visita 

ao Festival de Sopas do Ceagesp. Recei-
tas exclusivas e sopas tradicionais foram 
experimentadas pelos aposentados, que 
aprovaram todos os sabores.

Os aposentados ficaram encantados 
com tanta beleza e história que há na 
Sala São Paulo durante a visitação que 
a APCEF/SP organizou especialmente 
para eles em agosto de 2015. Um pas-
seio mágico e cheio de descobertas. 
Essa foi uma das atividades do projeto 

Lançado em fevereiro de 2016, 
durante o segundo ano desta gestão 
Nossa Luta, o Projeto 5 Sentidos é 
uma das novas atividades oferecidas 
pela APCEF/SP, que busca despertar 
habilidades no sistema sensorial com 
atividades lúdicas e muita animação, 
além de promover a confraternização e 
o reencontro dos colegas da Caixa. 

“A proposta é contribuir para 
mantermos os sentimentos positivos 
e compreender nossas qualidades”, 
contou a diretora de Aposentados, 
Elza Vergopolem. O primeiro encon-
tro aconteceu em março no Parque da 
Água Branca e desenvolveu o sentido 
da audição. E vem novidade por aí!

Eles merecem todo este carinho e 
as festas tem de ser do tamanho da im-
portância dos homenageados. Por isso, 
nesta gestão, a APCEF/SP caprichou 
nas comemorações e tematizou as fes-
tividades como “Túnel do Tempo”. 

No interior, em Sertãozinho, região 
de Ribeirão Preto, os associados pas-
saram o dia no Vista Alegre Fazenda 
Hotel, conheceram a história do local 

na visitação ao Museu Carlos Guidi, 
saborearam os quitutes da fazenda e 
divertiram-se com atividades recreati-
vas, música e sorteio de prêmios.

Em São Paulo, o tradicional Clube 
Homs, na Avenida Paulista, acolheu a 
todos. Recepção criativa, decoração 
temática, jantar especial, música de 
qualidade e muita alegria. Preparem-
-se que vem muito mais por aí!

Festa Túnel do Tempo, capital

Comemoração do Dia dos Aposentados em Ribeirão Preto

Sala São Paulo

Neste segundo ano desta gestão 
teve iníco, na sede da APCEF/SP, na 
capital, aulas de dança.

A atividade acontece às quartas-
-feiras, às 14h30. “Eu sempre gostei 
de dançar, embora não soubesse a 
parte técnica. Quando começaram as 
aulas na APCEF/SP, na hora, pensei 
em participar”, contou a aposentada 
Deise dos Santos.

Aulas de dança 
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2015 foi o ano dos Jogos 
Sul e Sudeste em São Paulo

E assim aconteceu o maior evento 
esportivo de 2015 entre os empregados 
da Caixa associados às APCEFs das 
regiões Sul e Sudeste. A anfitriã foi a 
APCEF/SP. O evento reuniu mais de 
700 atletas, na disputa de 13 modalida-
des esportivas em três dias de compe-
tições, de 4 a 6 de junho. 

A garra e a alegria dos participantes 
marcaram a edição realizada no segun-
do ano desta gestão. A cerimônia de 
abertura, com o acendimento da pira 

dos Jogos, marcou pela beleza e parti-
cipação de todas as delegações. 

As equipes de São Paulo destaca-
ram-se no futebol society máster e fut-
sal feminino conquistando o 1º lugar; 
com futsal masculino, tênis de mesa 
feminino e vôlei de quadra masculino 
vieram a prata e o 3º lugar para basque-
te, sinuca, futebol society livre, vôlei de 
areia feminino e masculino. “A meda-
lha é o resultado da dedicação, mas a 
participação é o principal ingrediente 

dos eventos realizados pela Associa-
ção”, concluiu o diretor de Esportes da 
APCEF/SP, Arnold Reigota Perez.

Esportes

Tem mais APCEF/SP perto de você
Em 2015, a APCEF/

SP ampliou ainda mais 
a presença junto aos as-
sociados. 

Com o objetivo de 
proporcionar momen-
tos de lazer, integração 
e práticas esportivas, 
buscou oferecer treinos 
em diversas regiões do 
Estado, atingindo um 
número ainda maior de 
associados. 

Em Ribeirão Preto, 
os associados aprovei-

tam os treinos de corridas. Nas regiões 
de Campinas, Sorocaba, São José dos 
Campos, Jundiaí e Mogi das Cruzes 
acontecem treinos de futebol society. 

Na Baixada Santista há treinos de 
futsal feminino e vôlei misto. Na capi-
tal acontecem treinos de xadrez, vôlei, 
futebol society, futsal, basquete e fute-
bol de campo. 

Faça parte destes grupos. Participe 
das atividades oferecidas pela APCEF/
SP. Entre em contato com o Departa-
mento de Esportes para saber sobre os 
treinos: (11) 5613-5601 ou esportes@
apcefsp.org.br.Time da APCEF/SP participante de amistoso de basquete

Esportes



Atletas de São Paulo preparam-se para o maior 
evento esportivo da Caixa: os Jogos da Fenae

A data está marcada: de 20 a 27 de 
agosto. O local definido, a mais alemã 
das cidades brasileiras, Blumenau, em 
Santa Catarina. A delegação de São 
Paulo já está formada, os melhores 
competidores de cada modalidade se-
lecionados nas etapas realizadas entre 

fevereiro e maio, nas regiões de São 
Paulo, Bauru e Campinas. E como diz 
o grande narrador esportivo, o pai da 
matéria, Osmar Santos, agora é “ripa 
na chulipa e pimba na gorduchinha”.

Quadras, gramados, pistas e me-
sas serão invadidas por competidores 

sedentos por medalhas, em busca dos 
melhores resultados e, especialmente, 
cheios de alegrias, garra e muito espí-
rito esportivo! 

Diversas atividades esportivas fo-
ram realizadas durante o segundo ano 
da gestão de Kardec Jesus Bezerra 
para brilharmos nessa competição.

Acompanhe no site da APCEF/SP 
(www.apcefsp.org.br) todas as emo-
ções deste grande evento.

Eles chegam ao clube da APCEF, 
na capital, de vários lugares, vem 
gente de longe e de perto, e chegam 
com uma animação incrível. O clima 
de confraternização é a marca deste 
evento esportivo realizado no segundo 
ano desta gestão Nossa Luta. A quin-
ta edição dos Jogos dos Aposentados 
aconteceu em 26 e 27 de setembro.

Time de basquete masculino da APCEF/SP contra time da APCEF/SC

Maurício Padilha ganhador de cinco medalhas

Time de futsal feminino da APCEF/SP

A APCEF/SP recepcionou todos os 
participantes com um mimo e, ainda, 
esclareceu sobre a campanha do Bô-
nus Promocional (saiba mais em www.
apcefsp.org.br). 

As 15 modalidades foram bem dis-
putadas e, como resultado, todos fo-
ram vencedores, não só em medalhas, 
mas em alegria e alto astral!

Homem dos ouros
O associado aposentado Maurício 

Padilha percorre mais de 500 quilô-
metros - de Votuporanga a São Paulo 
-,  para participar do evento. Ele ga-
nhou, nesta edição, cinco medalhas de 
ouro. Foi campeão na corrida 5 km e 
nas provas de natação: borboleta, livre, 
peito e costa. Parabéns e queremos 
encontrá-lo este ano de novo!

19

Vitalidade e garra marcam os Jogos dos Aposentados
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Balanço

Aprovadas as contas 
da Associação

Os balanços de atividades e patri-
monial da APCEF/SP, referentes ao 
período de 1º de abril de 2015 a 31 de 
março de 2016, foram aprovados tanto 
pelos associados como pelos membros 
da Diretoria Executiva e do Conselho 
Deliberativo da Associação.

O Conselho Deliberativo e a Dire-
toria Executiva reuniram-se em 20 de 
maio, na sede da capital, para analisar 
as contas da entidade e as atividades 
realizadas durante o segundo ano des-
ta gestão e aprovaram as demonstra-
ções do período.

A aprovação dos associados aconte-
ceu durante assembleia realizada em 
21 de maio, no clube da entidade, tam-
bém na capital. 

As principais atividades da entida-
de apresentadas durante as reuniões 
estão relacionadas nas páginas desta 
edição da revista. Confira, a seguir, o 
resumo das notas explicativas, o ba-
lanço patrimonial e a demonstração do 
superávit do exercício. 

Saldo de ativo total de R$ 
99.810.571 composto de:

Caixa e equivalente de caixa -  são 
saldos de disponibilidades de caixa, 
bancos e aplicações financeiras -  na 
Caixa Econômica Federal e Bradesco;

Clientes -  saldo de parcelamentos 
de hospedagem e venda de serviços a 
prazo;

Crédito com adiantamentos - adian-
tamento de férias, 13º salários e adian-
tamento a fornecedores para compras 
e prestação de serviços futuras;

Estoques - consumo das atividades 
(gêneros alimentícios, limpeza, e ma-
terial de escritório).

Aprovação do balanço pelo Conselho Deliberativo, em 20 de maio



Realizável em longo prazo - pro-
cessos de restituição de INSS e saldo 
de conta corrente bloqueada judicial-
mente (processo de isenção de IPTU);

Investimentos - 11% de participa-
ção na FPC Participações S/A e Par 
Participações S/A, adiantamento para 
reinvestimento no capital da Par Parti-
cipações S/A;

Imobilizado - Bens móveis e imóveis.
Intangíveis - Softwares.

Saldo de passivo total de R$ 
8.274.828 composto de:

Empréstimos e financiamentos - co-
tas de consórcio, contempladas, utili-
zadas e não quitadas;

Fornecedores - saldo a pagar de 
compras parceladas a pagar nos próxi-
mos meses;

Obrigações com pessoal e encargos 
trabalhistas - encargos trabalhistas a 
pagar no próximo mês;

Obrigações tributárias - IPTU, a 
pagar ao longo do ano e impostos reti-
dos na fonte dos prestadores de servi-
ços a pagar no próximo mês;

Provisões trabalhistas - avos de fé-
rias, 13º salário e todos os encargos, 
conforme o período aquisitivo de cada 
empregado;

Contingência trabalhista - prová-
veis processos trabalhistas;

Contingência. tributárias - prová-

BALANÇO PATRIMONIAL
• Período de 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2016 • 

ATIVO 2016

ATIVO CIRCULANTE 25.856.997
 
Caixa Equivalente Caixa 23.504.342

Clientes 1.189.446

Créditos c/ Adiantamentos 95.611

Empréstimos a receber 180.000

Estoques                                                                    85.148

Outros Créditos                                                        802.451 

ATIVO 2016

ATIVO NÃO CIRCULANTE 73.953.573
 
Realizável em longo prazo 217.327

Investimentos    27.787.074 

Imobilizado 45.872.953

Intangível 76.219

PASSIVO 2016

PASSIVO CIRCULANTE 3.853.618
 
Empréstimos e financiamentos  29.152

Fornecedores 1.034.323

Obrig. c/ pessoal e encargos 283.230

Obrig. tributárias 1.209.780

Outras obrigações 347.563

Provisões trabalhistas  899.603

Receitas pré-operacionais 49.967

PASSIVO 2016

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.421.209
 
Empréstimos e financiamentos 13.046

Contingências trabalhistas           1.642.714

Contingências tributárias           2.765.450 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 91.535.744

Patrimônio social 13.964.722

Reserva estatutária 7.110.353

Reservas de reavaliações 28.956.516

Resultado do período 41.504.152

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 19.326.213 
 
R eceita mensalidades 13.973.198 

Receita Colônias e Subsede 5.353.015

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                          19.326.213 

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (26.961.890)

Despesas com pessoal (10.706.550)

Despesas com serviços (6.748.143)

Despesas administrativas e operacionais (6.755.897)

Despesas tributárias (1.307.202)

Outras Receitas Operacionais 1.293.908 

Outras Despesas Operacionais (2.738.006)

RESULTADO OPERACIONAL                                (7.635.677)

Receitas financeiras          49.047.272

Despesas financeiras (189.121)

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO          41.222.474 

Demonstração do  
Superávit do Exercício 

Kardec de Jesus Bezerra
Diretor-presidente da APCEF/SP

Eliete Alves B. Alencar
CRC 1SP261884/O-0
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veis dívidas de IPTU;

Saldo de patrimônio líquido to-
tal de R$ 91.535.744 composto de:

Patrimônio social - acúmulo de re-
sultado;

Reserva estatutária - previsto no 
§3º do artigo 42 do Estatuto Social: “o 
resultado econômico deverá ser trans-
ferido 50% para o patrimônio e 50% 
para fundo de reserva”;

Reserva de reavaliação - em mar-
ço de 2005 foi contabilizada reserva 
de reavaliação exclusivamente para os 
bens imóveis baseados em laudos de 
reavaliação elaborados por empresa es-
pecializada anualmente.

Demonstração Patrimonial e  
Demonstração de Superávit e Déficit do Exercício

Para saber tudo o que acontece na sua Associação, acesse  
www.apcefsp.org.br
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Jurídico

Não é à toa que os empregados da 
Caixa confiam no trabalho realizado 
pela APCEF/SP. É fácil perceber, pelos 
números, que os associados preferem 
o atendimento jurídico especializado 
com os profissionais que prestam ser-
viços à entidade. 

O atendimento gratuito oferecido 
também nesta segunda gestão de Kar-
dec de Jesus Bezerra acontece às quar-
tas e sextas, na sede da APCEF/SP, na 
capital paulista, com agendamento. 

Quando há necessidade de acom-
panhamento e defesa em processos, os 
associados são beneficiados com valo-
res abaixo do praticado no mercado. 

“O atendimento jurídico é uma 
prestação de serviço da APCEF/SP 
que auxilia os associados e traz bons 
resultados”, disse o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezer-
ra.

Para se ter uma ideia, as ações mo-
vidas pela APCEF/SP, no período deste 
balanço (de abril de 2015 a março de 
2016), como auxílio-alimentação, in-
corporação de função, incorporação de 
CTVA, horas extras, VPGIPS, multa de 
40% do FGTS e escriturários básicos-
totalizaram mais de R$ 25 milhões em 
benefício dos associados. 

“Estes valores refletem basicamen-

te duas coisas: primeiro, quanto a Cai-
xa deixa de cumprir suas obrigações 
perante seus empregados e, segundo, 
o quanto este trabalho que a APCEF/
SP desenvolve é importante”, disse o 
diretor-presidente.

Desaposentação: este serviço é 
voltado  para os aposentados que con-
tinuam trabalhando e contribuindo 
para o INSS. A entidade disponibiliza 
ação de desaposentação. Os interes-
sados devem entrar em contato com 
o Departamento Jurídico pelo e-mail: 
juridico@apcefsp.org.br ou pelos tele-
fones: (11) 3017-8316 ou 8311.

Mais de mil associados 
recebem atendimento 
jurídico na APCEF/SP
Departamento Jurídico faz atendimentos gratuitos 



#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. 

Redes sociais

/apcefsp @apcefsp @apcefsp www.apcefsp.org.br

Aniversário de APCEF/SP

Dia do Aposentado no interior

Carnaval no clube
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ASSOCIADOS CAIXA POSSUEM ATÉ 35% 
DE DESCONTO NO RIO QUENTE RESORTS.

Parque das Fontes - Rio Quente Resorts

Dúvidas?
ENTRE EM CONTATO

COM A GENTE.

CONVENIO@RIOQUENTERESORTS.COM.BR

 SIGA OSnossos perfis
       NAS REDES SOCIAIS

/rioquenteresorts

/rioquenteresorts
Rio Quente Resorts

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
NO RIO QUENTE RESORTS VOCÊ GARANTE ATÉ 30% DE DESCONTO

15% para conveniados 10% para pagamento à vista 10% para compras antecipadas em 90 dias

SÃO PAULO: 11 35124830  SANTO ANDRÉ: 11 44330950
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Confira a relação de empresas 

conveniadas à APCEF/SP.  

A lista completa também está no  

www.apcefsp.org.br.

Informações, (11) 3017-8301 

ou convenios@apcefsp.org.br 

Academias/esportes
CIDADES: Americana, Araraquara, Barueri, Campinas, 
Catanduva, Cotia, Franca, Jacareí, Jundiaí, 
Osasco, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul,  São José dos 
Campos, São Paulo, Sorocaba e Valinhos

AMERICANA
ACADEMIA CURVES
Região Centro 
Rua Nove de Julho, 1.300, São Domingos, (19) 
3406-1131 -  www.curves.com.br. Descontos: R$ 
50 na matrícula dos planos anuais ou semestrais; 
20% nos planos anuais ou semestrais; R$ 30 para 
os pacotes total Fit Curves®.

ARARAQUARA 

ACADEMIA CURVES
Região Centro
Av. Dr. Gastão Vidigal, 35 - Jardim Primavera, Arara-
quara, (11) 5561-0600 - www.curves.com.br. Des-
contos: R$ 50 na matrícula dos planos anuais ou 
semestrais; 20% nos planos anuais ou semestrais; 
R$ 30 para os pacotes total Fit Curves®.

BARUERI
ACADEMIA CURVES
Região Centro 
Rua Damião Fernandes, 105 - Vila Sargento José de 
Paula, (11) 2771-5663 - www.curves.com.br. Des-
contos: R$ 50 na matrícula dos planos anuais ou 
semestrais; 20% nos planos anuais ou semestrais; 
R$ 30 para os pacotes total Fit Curves®.
ACADEMIA K2
Região Centro 
Av. Copacabana, 112, Empresarial 18 do Forte, (11) 
4302-6442 - www.academiak2.com.br. Descon-
tos: 20% no plano semestral e 35% no plano anual.

CAMPINAS 
ACADEMIA AQUARIUS
Região Norte
Rua Maria Umbelina Couto, 189, Guanabara, (19) 
3251-6050 - www.aquariusacademia.com.br. 
Descontos: 10% em natação, hidroginástica, hi-
droginástica para gestantes, zumba, musculação, 
ginástica, pilates, alongamento, hidroterapia, RPG.
ACADEMIA CURVES
Região Norte
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1.160, Chácara 
Primavera, (19) 3305-4600 - www.curves.com.br. 
Descontos: R$ 50 na matrícula dos planos anuais 
ou semestrais; 20% nos planos anuais ou semes-
trais; R$ 30 para os pacotes total Fit Curves®.
ACADEMIA CURVES
Região Norte
Av. Dr. Heitor Penteado, 887, Parque Taquaral, Cam-
pinas, (19) 3212-0038 - www.curves.com.br. Des-
contos: R$ 50 na matrícula dos planos anuais ou 
semestrais; 20% nos planos anuais ou semestrais; 
R$ 30 para os pacotes total Fit Curves®.
HOMEOSTASE FITNESS & WILLNES
Região Centro 
Av. Doutor Moraes Salles, 2.174, Nova Campinas, 
(19) 3307-8064 - www.clinicahomeostase.com.br. 
Descontos: 10% e isenção na matrícula.

CATANDUVA
ACADEMIA CURVES
Região Centro 
Rua Rio Claro, 726, Centro, (17) 3523-3769 - www.

curves.com.br. Descontos: R$ 50 na matrícula dos pla-
nos anuais ou semestrais; 20% nos planos anuais ou 
semestrais; R$ 30 para os pacotes total Fit Curves®.

COTIA
ACADEMIA CURVES
Região Leste 
Rua José Félix de Oliveira, 807, Vila Santo Antônio, 
(11) 4169-1318 - www.curves.com.br. Descontos: 
R$ 50 na matrícula dos planos anuais ou semes-
trais; 20% nos planos anuais ou semestrais; R$ 30 
para os pacotes total Fit Curves®.

FRANCA
ACADEMIA CURVES
Região Centro 
Rua Thomaz Gonzaga, 2.166, Centro, (16) 3720-
2900 - www.curves.com.br. Descontos: R$ 50 na 
matrícula dos planos anuais ou semestrais; 20% 
nos planos anuais ou semestrais; R$ 30 para os 
pacotes total Fit Curves®.

JACAREÍ
ACADEMIA CURVES
Região Centro 
Rua Carlos de Campos, 297, Parque Itamarati, (12) 
3023-0873 - www.curves.com.br. Descontos: R$ 
50 na matrícula dos planos anuais ou semestrais; 
20% nos planos anuais ou semestrais; R$ 30 para 
os pacotes total Fit Curves®.

JUNDIAÍ
ACADEMIA CURVES
Região Centro 
Rua Anchieta, 703, Vila Boaventura, (11) 4523-
0940 - www.curves.com.br. Descontos: R$ 50 na 
matrícula dos planos anuais ou semestrais; 20% 
nos planos anuais ou semestrais; R$ 30 para os 
pacotes total Fit Curves®.

OSASCO
ACADEMIA CURVES
Região Leste 
Av. Doutor Carlos de Moraes Barros, 553, Vila 
Campesina, (11) 3699-4631 - www.curves.com.br. 
Descontos: R$ 50 na matrícula dos planos anuais 
ou semestrais; 20% nos planos anuais ou semes-
trais; R$ 30 para os pacotes total Fit Curves®.

PIRACICABA
ACADEMIA CURVES
Região Centro 
Rua Alfredo Guedes, 1.963, Centro, (19) 3435-
7215 - www.curves.com.br. Descontos: R$ 50 na 

matrícula dos planos anuais ou semestrais; 20% 
nos planos anuais ou semestrais; R$ 30 para os 
pacotes total Fit Curves®.

RIBEIRÃO PRETO
ACADEMIA CURVES
Região Centro 
Rua Com. Marcondes Salgado, 1138, Ed. Anália 
Franco, Centro, (16) 3421-5020 - www.curves.com.
br. Descontos: R$ 50 na matrícula dos planos anuais 
ou semestrais; 20% nos planos anuais ou semes-
trais; R$ 30 para os pacotes total Fit Curves®.

SÃO BERNARDO DO CAMPO
ACADEMIA CURVES
Região Norte 
Rua MMDC, 698, Pauliceia, (11) 4178-8774 - www.
curves.com.br. Descontos: R$ 50 na matrícula dos 
planos anuais ou semestrais; 20% nos planos anu-
ais ou semestrais; R$ 30 para os pacotes total Fit 
Curves®.
ACADEMIA CURVES
Região Centro 
Rua Brasil, 1.149, Rudge Ramos, (11) 2988-1994 
- www.curves.com.br. Descontos: R$ 50 na ma-
trícula dos planos anuais ou semestrais; 20% nos 
planos anuais ou semestrais; R$ 30 para os paco-
tes total Fit Curves®.
ACADEMIA K2
Região Centro 
Planta Anchieta - Ala 3, Rudge Ramos, (11) 4347-
3815 - www.academiak2.com.br. Descontos: 20% 
no plano semestral e 35% no plano anual para con-
veniados.

SÃO CAETANO DO SUL
ACADEMIA AQUAPLAY
Região Centro 
Av. Paraíso, 394, Oswaldo Cruz, (11) 4238-5151 
- www.aquaplay.com.br. Descontos:  10% nos pla-
nos de natação, musculação e ginástica, mais 50% 
na matrícula. 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ACADEMIA K2
Região Centro 
Av. Andrômeda, 227, Jardim Satélite, (12) 3308-
5865 - www.academiak2.com.br. Descontos: 20% 
no plano semestral e 35% no plano anual para con-
veniados.
ACADEMIA CURVES
Região Norte 
Avenida Barão do Rio Branco, 338, Jardim Espla-
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tidas as formas de pagamento, cartão de crédito, 
dinheiro ou cheque.  

SÃO PAULO
CONSULTORA INDEPENDENTE DA HERBALIFE
Região Leste
Av. do Oratório, 2.635, ap. 11B, Bairro Parque São 
Lucas, (11) 99702-9070. Descontos: 25% sobre 
os produtos oferecidos.
EVS J&R (HERBALIFE)
Região Centro
Av. São Luiz, 18, República, (11) 97416-0398 - 
www.visiteherbalife.com.br/nutricional. Descontos: 
15% na compra de produtos pelo site e mais 15% 
revertido a ONG Moradia e Cidadania.

SOROCABA
TRIO ALIMENTOS
Serviço Online, (15) 3229-3030 - www.lojatrio.
com.br. Descontos:  30% aos associados terão que 
acessar o site http://lojatrio.com.br/ e realizar seu 
cadastro. Após a escolha dos produtos, ir em Ver 
Carrinho e utilizar o código de desconto fornecido 
pelo Departamento de Marketing da APCEF/SP no 
campo Cupom de Desconto.

Automóveis/motos
CIDADES: São Bernardo do Campo e São Paulo

SÃO BERNARDO DO CAMPO
BEER MOTORS
Região Centro
Av. Caminho do Mar, 2.227, Rudge Ramos, (11) 
4367-8082 - www.motors.com.br. Descontos: 
2,5% no celta Classic e 8% em toda linha Chevrolet 
(sobre o preço do www.chevrolet.com.br), Cartas 
de isenção de IPI e ICMS para pessoas com defi-
ciência gratuitas.
VIVA ISENÇÕES
Região Centro
Rua Marechal Deodoro, 1.805, Centro, (11) 2897-
5356. Descontos: 35%.

SÃO PAULO
CARSYSTEM.COM
Região Centro
Unidades na capital e interior, acesse www.car-
system.com. Descontos: rastreador gratuito, entre 
outras vantagens.
DELLA VIA PNEUS
Região Centro
Unidades na capital e interior, acesse www.dellavia.
com.br - Disk Della Via (11) 2333-3235.  Descon-
tos e condições especiais: 20% de desconto em 
serviços de alinhamento e balanceamento; 5% de 
desconto em todos os produtos da loja inclusive 
para a linha de pneus de moto (exceto promoções); 
Check up grátis de suspensão, freios e pneus; e 
rodizio grátis de pneus. Este benefício também 
pode ser usado na loja virtual (www.dellavia.com.
br), preenchendo o número do cupom no campo 
“cupom-desconto” ao finalizar a compra.

HERTZ - LOCADORA DE VEÍCULOS
Região Sul
Av. Santa Catarina, 1.415, Vila Mascote, (11) 2246-
4347 - www.hertz.com.br. Descontos: 5% nos ser-
viços de locação de veículos.

FORD STUDIO VEÍCULOS E PEÇAS
Região Oeste
Av. Sumaré, 255, Perdizes, (11) 3866-4013 ou 
98810-1846. Descontos: desconto na venda de 

3884-8029 - www.belleshape.com.br. Descontos: 
10% em tratamentos estéticos e 20% nas mensali-
dades, exceto matrícula.
EBIKESTORE
Região Oeste
Rua Dr. Franco Da Rocha, 745, Perdizes, (11) 4563-
2070 - www.ebikestore.com.br. Descontos:  15% 
em serviços de manutenção de bicicletas; 10% de 
desconto na compra de acessórios e peças para 
bicicletas; 5% de desconto na compra de bicicletas 
comuns, e 5% em bicicletas elétricas.
ECOFIT CLUBE
Região Oeste
Rua Cerro Corá, 580 - Vila Romana, (11) 2148-
4007 -  www.ecofit.com.br. Descontos: 10% em 
horário livre e possibilidade de horário restrito (mé-
dia de 29% desconto sobre o horário livre).   
GUIGO ACADEMIA - PINHEIROS
Região Oeste
Rua Cardeal Arcoverde, 814, Pinheiros, (11) 3812-
2333 - www.guigoacademia.com.br. Descontos: 
25% nos planos oferecidos e 50% na matrícula.
GUIGO ACADEMIA - PINHEIROS II
Região Oeste
Rua João Moura, 1178, Pinheiros, (11) 3891-2257- 
www.guigoacademia.com.br. Descontos: 25% nos 
planos oferecidos e 50% na matrícula.
GUIGO ACADEMIA - VILA MADALENA
Região Oeste
Rua Luis Murat, 138, Pinheiros, (11) 3812-2333- 
www.guigoacademia.com.br. Descontos: 25% nos 
planos oferecidos e 50% na matrícula.
ORIGINAL FITNESS
Região Norte
Rua Coronel Bento Bicudo, 1038, Piquiri, (11) 
2548-8011 - www.originalfitness.com.br. Descon-
tos:  10% a 45% sobre os serviços oferecidos.
WTECHFITNESS ACADEMIA FEMININA 
Região Oeste
Av. Pompeia, 1.881, Pompeia, (11)3675-9000 (11) 
9926-5223 - www.wtechfitness.com.br. Descon-
tos: 20% nos serviços de academia circuito 30 
minutos para mulheres.

SOROCABA
ACADEMIA K2
Região Sul
Av. Profa. Izoraida Marques Peres, Altos do Cam-
polim, (15) 3233-9242 - www.academiak2.com.br. 
Descontos: Plano semestral de 20% de desconto e 
plano anual de 35% de desconto para conveniados.

VALINHOS
ACADEMIA CURVES
Região Centro 
Rua Euclides da Cunha, 59 Jardim Primavera, (19) 
3829-4000 - www.curves.com.br. Descontos: R$ 
50 na matrícula dos planos anuais ou semestrais, 
20% na mensalidade dos planos anuais ou semes-
trais, R$ 30 para os pacotes total Fit curves®.

Alimentação/bebidas
CIDADES: Pirassununga, São Paulo e Sorocaba

PIRASSUNUNGA
RESTAURANTE BEIRA RIO
Região Norte
Av. Rosa Senhorini Zero, 36, Cachoeira das Emas, 
(19) 3565-1331 - www.restbeirario.com.br. Des-
contos: 10% sobre o valor da conta, sendo man-

nada, (12) 3941-2328 - www.curves.com.br. Des-
contos: R$ 50 na matrícula dos planos anuais ou 
semestrais; 20% nos planos anuais ou semestrais; 
R$ 30 para os pacotes total Fit Curves®.

SÃO PAULO
ACADEMIA CONTOURS - PINHEIROS
Região Centro 
Rua Cônego Eugênio Leite, 553, Pinheiros, (11) 
3898-2695 - www.contours.com.br. Descontos: 
50% na taxa de adesão e 15% na mensalidade de 
planos de circuito (semestral, anual e 15 meses). 
As demais modalidades como Pilates em estúdio e 
serviços de estética não terão desconto específico.
ACADEMIA CONTOURS - PINHEIROS
Região Oeste
Rua Dr. Homem de Mello, 524, Perdizes, (11) 3672-
8780 - www.contours.com.br. Descontos: 50% na 
taxa de adesão e 15% na mensalidade de planos de 
circuito (semestral, e anual e 15 meses). As demais 
modalidades como pilates em estúdio e serviços de 
estética não terão um desconto especifico.
ACADEMIA K2 - REPÚBLICA
Região Centro 
R. Cel. Xavier de Toledo, 23, 6º andar, Shopping 
Light, República, (11) 3129-9174 - www.acade-
miak2.com.br. Descontos: 20% no plano semestral 
e 35% no plano anual para conveniados.

ACADEMIA CURVES
Região Oeste
Alameda dos Arapanés, 1.440, Moema, (11) 5561-
0600 - www.curves.com.br. Descontos: R$ 50 na 
matrícula dos planos anuais ou semestrais; 20% 
nos planos anuais ou semestrais; R$ 30 para os 
pacotes total Fit Curves®.

ACADEMIA K2 - MORUMBI
Região Sul
Rua Edward Joseph, 110, Morumbi, (11) 3743-
7204 - www.academiak2.com.br. Descontos: plano 
semestral com 20% de desconto e plano anual com 
35% de desconto.

ACADEMIA HOLIDAY DE GINÁSTICA
Região Sul
Rua Manuel de Nóbrega, 1.502, Paraíso, (11) 
3885-8484 - www.holidayacademia.com.br. Des-
contos: 15% sobre planos vigentes.

ACADEMIA K2 - BARRA FUNDA
Região Oeste
Rua do Bosque, 1.393, Barra Funda, (11) 2184-
5293 - www.academiak2.com.br. Descontos: plano 
semestral com 20% de desconto e anual, com 35%.
ACADEMIA FITNESS FORM
Região Norte
Rua Ana Benvinda de Andrade, 139, Santana (11) 
3926-4345) - www.fitnessform.com.br. Descon-
tos: 20% sobre os preços praticados.
ACADEMIA K2 - SANTANA
Região Norte
Av. Luiz Dumont Villares, 200, Santana, (11) 2283-
3600 - www.academiak2.com.br. Descontos: plano 
semestral com 20% de desconto e plano anual com 
35% de desconto para conveniados.
ACADEMIA K2 - JARDIM FRANÇA
Região Norte
Rua Padre Luciano, 87, Jardim França, (11) 2261-
2870 - www.academiak2.com.br. Descontos: plano 
semestral com 20% de desconto e plano anual com 
35% de desconto para conveniados.
BELLE & SHAPE
Região Centro
Rua Augusta, 1.939, Térreo, Cerqueira Cesar, (11) 
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automóveis com faturamento direto da fábrica, con-
forme tabela no site www.fordstudio.com.br.
FORD STUDIO VEÍCULOS E PEÇAS
Região Sul
Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, 1655, Vila Pru-
dente, (11) 3866-4013, 98810-1846. Descontos: 
na venda de automóveis com faturamento direto da 
fábrica, conforme tabela no www.fordstudio.com.br.
TAPEÇARIA ALEMÃO -  
BANCOS DE COURO E ACESSÓRIOS
Região Oeste
Av. Moema, 303, Moema, (11) 5051-5022 ou 
7871-6282 - www.alemão.com.br. Descontos: 
15% no serviço de revestimento de bancos em 
couro e 10% em acessórios automotivos.

TAPEÇARIA ALEMÃO - BANCOS DE COURO E ACESSÓRIOS
Região Leste
Largo Nossa Senhora do Bom Parto, 173, Tatuapé, 
(11) 5051-5022 ou 4933-0488- www.alemão.com.
br. Descontos: 15% em revestimentos de bancos 
em couro e 10% em acessórios automotivos.
TAPEÇARIA ALEMÃO -  
BANCOS DE COURO E ACESSÓRIOS
Região Oeste
Av. Alexandre Colares, 1.032, Pq. Anhanguera, (11) 
5051-5022 ou (11) 3230-0329 - www.alemão.
com.br. Descontos: 15% no revestimento de ban-
cos em couro e 10% em acessórios automotivos.

TAPEÇARIA ALEMÃO -  
BANCOS DE COURO E ACESSÓRIOS
Região Oeste
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 31, Bom Retiro, capital (11) 
5051-5022 ou 3230-0329 - www.alemão.com.
br. Descontos: 15% no serviço de revestimento de 
bancos em couro e 10% em acessórios automotivos.

Bem-estar
CIDADES: Mogi das Cruzes e São Paulo

MOGI DAS CRUZES

NANACLIN
Região Centro
Rua Major Pinheiro Franco, 31, Centro, (11) 2815-
0400 - www.nanaclin.com.br. Descontos: 20%.

SÃO PAULO

RELLIGARE LUZ
Região Oeste
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1.936, sala 2, Bu-
tantã, (11) 3422-3200 - www.relligareluz.wix.com/
relligareluz. Descontos: 40% na primeira sessão e 
20% nas demais.

Brinquedos/perfumes/ 
presentes

CIDADES: Bauru, Florianópolis, Limeira, Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto e São Paulo

BAURU
PARFUMÉ IMPORTADOS
Rua Henrique Savi, 15-55, 3º piso, Cid. Universi-
tária, (14) 3237-4858 - www.parfumeimportados.
com.br. Descontos: 15% em perfumaria e 10% em 
cosméticos.

LIMEIRA
BRILHO & MAGIA SEMI JOIAS FINAS
Serviço Online
Vendas on-line: www.brilhomagia.com.br. Faça seu Inf
or
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cadastro e aproveite os descontos. Outras informa-
ções, envie e-mail para convenios@apcefsp.org.br. 
Descontos: 20% sobre os produtos.

RIBEIRÃO PRETO
ÁGUA DE CHEIRO
Região Centro 
Rua Barão do Amazonas, 732, Centro, (16) 3610-
4804, www.aguadecheiro.com.br. Descontos: 10%.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PRESENTES COM ARTE
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3.495, Bairro 
Santa Cruz, (17) 3353-5590. Descontos: 20%.

SÃO PAULO
IMAGINARIUM COMÉRCIO DE PRESENTES E 
DECORAÇÕES
Serviço On-line
Compras pelo site: loja.imaginarium.com.br. Des-
contos: 10% nos produtos, inclusive promoções.
MARY KAY
Região Sul
Av. Interlagos, 1.601, ap. 87, Jardim Umuarama, 
(11) 99231-2222 - www.marykay.com.br. Descon-
tos: 20% à vista; 5% no crédito parcelado.
NATURA
Serviço On-line
Vendas on-line, 0800 777 2467 - www.rede.natura.
net/espaço/ninobortolotto. Descontos: de 10% a 25%.

Drogarias/manipulação
CIDADES: São José do Rio Preto e São Paulo

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
BOTICA ARTESANAL
Região Centro 
Rua Delgado Pinto de Toledo, 3.332, Centro, (17) 

3233-0631 - www.boticaartesanal.com.br. Des-
contos: 20% nos medicamentos manipulados, alo-
páticos e homeopáticos e 5% em revendas.

SÃO PAULO
INTEGRITA FÓRMULAS
Região Centro 
Rua Pedra Azul, 532/538, Jd. Nossa Sra. Apareci-
da, (11) 5575-8038 ou 97547-3691 - www.inte-
gritta.com.br. Descontos:  20% em medicamentos 
manipulados, alopáticos e fisioterápicos. 
DROGA RAIA
Unidades na capital e interior, acesse www.droga-
raia.com.br. Descontos: 5% em medicamentos, 
10% em perfumaria e débito em conta. Solicite car-
tão de desconto à APCEF/SP.

Educação/ conhecimento
CIDADES: Guarulhos, Jundiaí, Santos, Osasco, 
Praia Grande, São Bernardo, São Caetano, São 
José dos Campos, São Paulo e Sorocaba

GUARULHOS
COLÉGIO INTEGRADO GUARULHOS (CIG)
Região Centro 
Av. São Luis, 183, Vila Rosália, (11) 2455-0122 - 
www.cig.br. Descontos: 20%.

JUNDIAÍ
GRUPO ANCHIETA
Região Centro 
Rua Bom Jesus de Pirapora, 100, Centro, (11) 4527-
3444 - www.ancheta.br. Descontos: 15% no ensino 
fundamental, médio, médio + técnico e técnico.

SANTOS
TECNOPONTA INFORMÁTICA
Região Centro 
Av. Conselheiro Nébias, 532, 7º andar, Encruzi-
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guia de convênios

lhada, (13) 2104-4760 - www.tecnoponta.com.
br. Descontos: 10% em treinamentos de gestão e 
tecnologia; 20% a prazo e 25% à vista.

OSASCO
COLÉGIO PAPA MIKE
Região Centro 
Rua Minas Bogasian,350, Centro, (11) 3685-2120 
- www.papamike.com.br. Descontos: 10%.

PRAIA GRANDE

COLÉGIO FRANÇA
Região Centro 
Rua Antônio Reinaldo Gonçalves, 468, Vila Caiçara, 
(13) 3477-6463 - www.colegiofrança.com.br. Des-
contos: 40% em educação infantil, ensino funda-
mental e médio.

SÃO BERNARDO DO CAMPO

COLÉGIO OBJETIVO INFANTIL UNIDADE ALFA MAIOR
Região Centro 
Rua Américo Brasilense, 656, Centro, (11)  4330-
0155 ou 4930-2302 - www.objetivoinfantil.com.br. 
Descontos: 30%  na primeira parcela da anuidade, 
dividido em até 3 vezes para qualquer período con-
tratado; 15% para o período integral (de 10 até 12 
horas); 10% para o intermediário (de 7 até 9 horas); 
5% para meio período (de 4 até 6 horas).

COLÉGIO OBJETIVO INFANTIL UNIDADE POLARIS
Região Centro 
Rua Dom Miguel, 380, Nova Petrópolis, (11) 4330-
2792 - www.objetivoinfantil.com.br. Descontos:  
30%  na primeira parcela da anuidade, dividido em 
até 3 vezes para qualquer período contratado; 15% 
para o período integral (de 10 até 12 horas); 10% 
para o intermediário (de 7 até 9 horas); 5% para 
meio período (de 4 até 6 horas).

SÃO CAETANO DO SUL
COLÉGIO EDUARDO GOMES
Região Centro 
Rua Major Carlo Del Prete, 1120, Santo Antônio, 
(11) 4229-2919 - www.colegioeduardogomes.
com.br. Descontos: 30%.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CURSO ÊXITO
Região Centro 
Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 614, Jar-
dim Aquários, (12) 3923-2293 - www.cursoexito.
com.br. Descontos: 25% em pós-graduação, 30% 
em cursos técnicos, 20% em cursos de atualização 
e profissionalizantes, preparatórios para concursos 
jurídicos e OAB.

SÃO PAULO
ACADEMIA BRASILEIRA DE ARTE (ABRA)
Região Sul
Unidades no Brooklin, Alphaville, Vila Mariana e 
Pinheiros, acesse www.abra.com.br. Descontos: 
15% nos cursos técnicos e regulares; 10% nos cur-
sos de curta duração e módulos complementares.
ÁPICE DESENVOLVIMENTO HUMANO
Região Sul
Rua Teixeira da Silva, 329, cj. 21, Paraíso, (11) 
2361-5000 - www.apicedesenvolvi.com.br. Des-
contos: 10% no atendimento individual com coa-
ching (pacotes de 6 a 12 sessões): 10% no curso 
de introdução à PNL; 10% na formação Practitioner 
em PNL.
CENTRAL DE CONCURSOS
Região Centro
Unidades na capital e Grande São Paulo, acesse o 

site www.centraldeconcursos.com.br. Descontos: 
10% nas mensalidades e no material didático.
CLARETIANO COLÉGIO
Região Centro
Rua Jaguaribe, 699, Santa Cecília, (11) 3823-5969 
- www.claretianosp.com.br. Descontos: 15% no in-
fantil, fundamental l e ll e ensino médio.
COLÉGIO SANTO AGOSTINHO
Região Centro
Praça Santo Agostinho, 79, Aclimação, (11) 3388-
2588 ou 3388-2578 - www.csa.osa.org.br. Des-
contos:  10% nos cursos regulares.
CONTO DE FADAS
Região Norte
Av. Parada Pinto, 556, Vila Nova Cachoeirinha, (11) 
3984-6069 ou 3983-8717 - www.escolacontodefa-
das.com.br. Descontos:  10%.
ESCOLA DE ENFERMAGEM SÃO JORGE
Região Norte
Rua Martinico Prado, 85, Vila Buarque, (11) 3334-
2200 - portal.sipeb.com.br/. Descontos:  10% aos 
associados e seus dependentes.
UNIVERSITÁRIO VESTIBULARES  
(UNIDADES SANTANA E TATUAPÉ)
Região Norte
Rua Alfredo Pujol, 112, Santana, (11) 3467-1854 
ou 3467-3966 - www.universitariovestibularios.
com.br. Descontos especiais nas mensalidades nos 
cursos pré-vestibulares e pré-vestibulinhos e 60% 
em seus produtos.
COLÉGIO DECISÃO
Região Sul
Rua Antônio Gil, 904, Jardim Prudência, (11) 5563-
9996 - www.coldecisao.com.br. Descontos:  50% 
na matrícula e 15% na mensalidade, no ensino in-
fantil, fundamental, médio e complementar.

COLÉGIO LUMEN VITAE
Região Sul
Rua Afonso Celso, 671, Vila Mariana, (11) 5579-
1191 ou 5579-1194 - www.colegiolumen.com.br. 
Descontos:  de 20% nas mensalidades em educa-
ção infantil, ensino fundamental e ensino médio.

COLÉGIO LUTERANO - IPIRANGA
Região Sul
Rua Prof. Vilalva Júnior, 73, Ipiranga, (11) 2915-
7966 - www.luterano.com.br. Descontos: 10% nas 
mensalidades escolares de educação infantil ao 
ensino médio, exceto cursos extracurriculares e a 
distância. 

COLÉGIO OBJETIVO SAÚDE
Região Sul
Rua Apotribú, 57, Saúde, (11) 5078-6136 ou (11) 
5078-7627 - www.objetivosaude.com.br. Descon-
tos: 20% no integral (exceto berçário e baby I e II) 
em educação infantil (a partir I) e fundamental I.

COLÉGIO SUSSURAMA
Região Sul
Rua Sussurama,257, Ipiranga, (11) 5061-8454 - 
www.colegiosussurana.com.br. Descontos: 30% 
na matrícula e 20% nas mensalidades escolares.

CR BASSO CONSULTORIA &TREINAMENTO
Região Sul
Rua Carneiro da Cunha, 167, Saúde, (11) 5591-
3000 ou (11) 5591-3001 - www.crbasso.com.br. 
Descontos: 20% nos cursos oferecidos e facilidade 
no pagamento.
EDUKBRASIL INTERCÂMBIO CULTURAL VIAGENS E 
TURISMO
Região Sul
Rua Vergueiro, 1.421, sala 405, Vila Mariana, (11) 

3171-0381 - www.edukbrasil.com.br. Descontos:  
50% na taxa administrativa e 30 dias de seguro 
viagem gratuito.
ESCOLA PASSARINHO INICIAL
Região Sul
Rua Capitão Macedo, 356, Vila Clementino, (11) 
5549-9455 - Descontos:  20% na matrícula e 10% 
nos serviços de berçário, educação infantil e ensino 
fundamental (até o quinto ano).
FK PARTNERS: EXAMES E CERTIFICAÇÕES
Região Sul
Rua Fidêncio Ramos, 195, Loja Térreo, Vila Olímpia, 
(11) 3539-8622 ou 3539-8621 - www.fkpartners.
com. Descontos:  15% nos cursos em grupo com 
demanda mínima confirmada. Curso in company 
com demanda mínima confirmada. Para informa-
ções acesse o site.
COLÉGIO ALVORADA
Região Leste
Praça N. Sra. das Vitórias, 92, Vila Formosa, (11) 
2076-4600 - www.drumond.com.br. Descontos:  
de 30% a 50% dependendo do curso.
COLÉGIO DRUMMOND (UNIDADE TATUAPÉ) 
Região Leste
Av. Prof. Pereira de Freitas, 401/415, Tatuapé, (11) 
6942-1488 ou 2076-4610 - www.drumond.com.
br. Descontos:  65% em educação básica (ensinos 
infantil, fundamental e médio).

COLÉGIO DRUMMOND (UNIDADE VILA FORMOSA) 
Região Leste
Praça Nossa Senhora das Vitórias, 92, Vila For-
mosa, (11) 2076-4600 - www.drummond.com.br. 
Descontos:  65% em educação básica (ensinos 
infantil, fundamental e médio).

COLÉGIO INTEGRAÇÃO
Região Leste
Rua Prof. Antônio de Castro Lopes, 613, Ermelindo 
Matarazzo, (11) 2546-7597 ou 2545-6737 - www.
colegiointegracao.com.br. Descontos: 20% para 
educação infantil, fundamental e médio.

COLÉGIO INTERATIVO
Região Leste
Rua Caracaraí, 50, Cidade Patriarca, (11) 2684-
7471 - www.colegiointerativo.com. Descontos: 
10% sobre o valor da mensalidade.

COLÉGIO LUTERANO - ANÁLIA FRANCO
Região Leste
Rua Artur Bernardes, 453, Anália Franco, (11) 
2915-7966 - www.luterano.com.br. Descontos: 
10% em educação infantil ao ensino médio, exceto 
cursos extracurriculares e a distância. 
COLÉGIO REINO DE ENSINO
Região Leste
Av. Dr. Bernardino Brito Fonseca de Carvalho, 
1.459, Vila Matilde, (11) 2745-2000 - www.cole-
gioreinodoensino.com.br. Descontos:  15% no ber-
çário, educ. infantil, ensinos fundamental e médio.

ESCOLA JOÃO XXIII
Região Leste
Av. Penha de França, 35, Penha, (11) 2942-1488 
- www.joao23.com.br. Descontos: de 30% a 60% 
sobre os cursos oferecidos.

INTERATIVO BABY
Região Leste
Rua José Benedito Rosa, 27, Cidade Patriarca, (11) 
2254-9073 - www.interativobaby.com.br. Descon-
tos: 10% nas mensalidades.

OFICINA DA MATURIDADE
Região Leste
Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho, 403, 
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Cambuci, (11) 3207-8111 - www.melhoridade.net. 
Descontos:  15% para qualquer curso oferecido 
para terceira idade.

SOROCABA   

CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS 
(CCBEU)
Região Centro 
Rua Cesário Mota, 517, Centro, (15) 3388-1515 - 
www.ccbeusorocaba.com.br. Descontos: 30%.

GUARULHOS
COLÉGIO INTEGRADO DE GUARULHOS (CIG)
Região Centro 
Av. São Luis,183, Bairro Vila Rosália, (11) 2455-
0122 ou 3544-0333 - www.cig.br. Descontos:  
20% sobre o valor integral da mensalidade.
COLÉGIO PROGRESSO
Região Sul
Av. Dr. Timóteo Penteado,4.545, Vila Galvão, Gua-
rulhos, (11)  2452-8844 - www.colegioprogresso.
g12.br. Descontos: 24% para educação infantil 
(manhã, tarde ou período integral); 29% para o 1° 
e 2° ano do ensino fundamental (manhã, tarde ou 
período integral); 24% para o 3°, 4° e 5° ano do 
ensino fundamental (manhã, tarde ou período inte-
gral); 27% para o 6° ano do ensino fundamental no 
período da manhã; 32% para o 6° ano do ensino 
fundamental no período da tarde; 24% para o 7°, 
8° e 9° ano do ensino fundamental no período da 
manhã; 29% para o 7°, 8° e 9° ano do ensino fun-
damental no período da tarde; 24% para a 1° e 2° 
séries do ensino médio e técnico em Informática; 
14% para a 3° série do ensino médio (terceirão) e 
3° ensino médio técnico em Informática.
COLÉGIO ENIAC
Região Centro
Rua Força Pública, 89, Centro, (11) 2472-5500 - 
www.eniac.com.br. Descontos: valores especiais 
nos ensinos infantil, fundamental, médio, técnico e 
médio integrado ao técnico.

Eletrodomésticos/
Eletrônica/Informática

CIDADES: Barueri, Eldorado do Sul e São Paulo

BARUERI
WALMART.COM
Compras na loja on-line: www.walmart.com.br/
apcefsp. Descontos: até 10% sobre os produtos 
comercializados no site. Condições não valem para 
lojas físicas do Walmart, categoria Market Place e 
lista de serviços.

ELDORADO DO SUL
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Vendas pelo site www.dell.com.br. Descontos: Va-
lores especiais para associados, solicite senha em 
convenios@apcefsp.org.br. 

SÃO PAULO
BRASTEMP E CONSUL (COMPRA CERTA) 
Vendas pelo www.compracerta.com.br/apcef. Des-
conto: valores especiais para associados, solicite 
senha em convenios@apcefsp.org.br.
OPEN COMERCIAL / FUJI SERVICE
Promoções especiais para associados informadas 
no site www.apcefsp.org.br. 
FAST SHOP
Vendas pelo fasclub.fastshop.com.br/apcefsp, 
Desconto: até 30% nos valores oferecidos pela Inf
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FastShop, solicite senha em convenios@apcefsp.
org.br.
PROTETRON PROTEÇÃO AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS 
ELÉTRICOS
Região Norte
Av. Peri Ronchetti,159, Horto Florestal, (11) 2589-
7777. Descontos:  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
Região Norte
Vendas pelo www.store.sony.com.br/parceiros. 
Descontos: até 15% sobre os produtos do site, so-
licite a senha em convenios@apcefsp.org.br.

Hotéis/pousadas/
acampamentos

CIDADES: Águas de Lindoia, Brotas, Campinas, 
Cardoso, Gaspar, Guararema, Ilhabela, Itatiaia, 
Olímpia, Piedade, Porto Seguro, Ribeirão Preto, 
São Paulo

ÁGUAS DE LINDOIA
HOTEL MANTOVANI
Região Centro
Rua França, 34, Centro, Águas de Lindoia, (19) 
3924-9510 ou 0800 110143 - www.hotelmantova-
ni.com.br. Descontos: de 10% ou 15%.
HOTEL OSCAR INN ECO RESORT
Região Centro
Rodovia SP 360, km 177, Morro Pelado, (19) 3824-
9000 - www.oscarinn.com.br. Desconto: 10% nas 
diárias, exceto pacotes.
HOTEL ZANON
Região Centro
Rua Senador Teotônio Vilela, 70, Village do Ara-
guana, (19) 3824-3000 - www.hotelzanon.com.br. 
Descontos: 10% nas diárias - tarifas balcão, parce-
lamento em até 3x, sendo 30% de sinal para garan-
tia da reserva e o restante parcelado no check-in.
PANORAMA HOTEL & SPA
Região Centro
Rua Independência, 143, (19) 3824-1264 - www.
hotelpanorama.com.br. Descontos: 10%.
VILLA DO MANTOVA RESORT HOTEL
Região Centro
Rua Humberto Avancici, 133, Jd. Nova Lindoia, 
(19) 3824-1444 - www.villadimantova.com.br. 
Descontos: 10% nas diárias.

BROTAS
POUSADA BROTO D’AGUA
Região Centro
Av. Lorival Jauberte da Silva Braga, 1.466, Jardim 
Civitas, (14) 3653-5003 - www.pousadabrotoda-
gua.com.br. Descontos: 12%. 

CAMPINAS
HOTEL-FAZENDA SOLAR DAS ANDORINHAS
Região Centro
Rua Ivan de Abreu, 333, Bairro Carlos Gomes, (19) 
3757-2700 - www.hotelfazendasolardasandori-
nhas.com. Descontos: 10% ou 20% dependendo 
do período.

CARDOSO
HOTEL-FAZENDA FOZ DO MARINHEIRO
Região Centro
Rod. Vincinal José de Abreu, km 12,5, Centro, (17) 

3466-6133 - www.fozdomarinheiro.com.br. Des-
contos: de 5% a 20%, dependendo do período.

GASPAR, SC
FAZZENDA PARK HOTEL
Região Centro
Rua João Mathias Zimmermann, 2299, Gasparinho, 
(47) 3397-9000 - www.fazzenda.com.br/. Descon-
tos: 10% sobre os serviços oferecidos.

GUARAREMA
VALE DO SONHO HOTEL E EVENTOS
Região Centro
Rua João Barbosa de Oliveira, 1.888, Freguesia 
da Escada, (11) 4693-1894 ou (11) 4693-2510 - 
www.valedosonho.tur.br. Descontos:  de 5% a 15% 
dependendo do período.

ILHABELA   
POUSADA CANTINHO D’ABRANTES
Região Centro
Av. José Pacheco do Nascimento, 9.034, Veloso, 
(12) 3894-1780 - www.cantinhodabrantes.com.br.  
Descontos: 12% nos serviços oferecidos.

ITATIAIA, RJ
POUSADA MORIÁ EM VISCONDE DE MAUÁ
Região Centro
Estrada da Maromba - Cachoeira do Escorrega, 
(24) 3387-1505 - www.pousadamoria.com.br. 
Descontos:  10% nos serviços oferecidos.

OLÍMPIA
ÁGUA VIVA HOTEL
Região Centro
Rua Aurora Forti Neves, 350, (17) 3281-7005 - 
www.aguavivahotel.com.br. Descontos: 12% e 
mais 5% no pagamento à vista.

PIEDADE
HOTEL-FAZENDA VALE DOS EUCALIPTOS
Região Centro
Estrada de Piedade, s/n, (15) 99840-1013 - www.
valedoseucaliptos.com.br/. Descontos: 10%.
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diomas.com.br. Descontos: 30% sobre os cursos 
regulares de inglês e espanhol.

RIBEIRÃO PRETO

CULTURA INGLESA
Região Centro
Av. Maurilio Biagi, 1.853, Ribeirinha, Ribeirão Preto, 
16-3627-6616 - www.culturainglesaribeirao.com.
br/home/. Descontos:  10% nos estágios (Cultura 
Inglesa e Entry) e 25% no curso intensivo de férias.
CULTURA INGLESA
Região Centro
Rua Visconde de Inhaúma, 1.022, Centro, (16) 
3610-6616 - www.culturainglesaribeirao.com.br/
home/. Descontos:  10% nos estágios (Cultura In-
glesa e Entry) e 25% no curso intensivo de férias.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COLLEGE RIO PRETO
Região Centro
Rua José Urias Fortes, 534, Jd. Panorama, (17) 
3216-7568 - www.collegeriopreto.com.br. Descon-
tos: 20% nos cursos regulares ou tutoriais (inglês 
para negócios, espanhol, francês, italiano, alemão, 
português para estrangeiros ou instrumental (para 
concursos.

SÃO PAULO
ALUMINI BEST IN CLASS - CURSOS DE INGLÊS - 
CHÁCARA SANTO ANTONIO
Região Sul
Rua Alexandre Dumas, 2.220, 3º andar, Chácara 
Santo Antonio, (11) 5644-9700 ou (11) 5644-
9731, www.alumni.org.br. Desconto: 10% nos  ur-
sos Classic e Young Learners.
ALUMINI BEST IN CLASS - CURSOS DE INGLÊS - VILA 
NOVA CONCEIÇÃO
Região Sul
Rua Afonso Braz, 518, Vila Nova Conceição, (11) 
5644-9700 ou (11) 5644-9731, www.alumni.org.
br. Desconto: 10% nos  cursos Classic e Young 
Learners.
ALUMINI BEST IN CLASS - CURSOS DE INGLÊS - 
MORUMBI
Região Sul
Rua George Estman, 98, Morumbi, (11) 5644-9700 
ou 5644-9731 - www.alumni.org.br. Desconto: 
10% nos  cursos Classic e Young Learners.

INGLÊS 200 HORAS ALIANÇA MUNDIAL
Região Sul
Av. Interlagos, 3.285, Jd. Umuarama, (11) 5631-
1190 - www.ingles200h.com. Desconto: 10% do 
valor vigente com isenção de pagamento do mate-
rial didático para Curso On-Line, para Curso Presen-
cial Profissional, R$ 700,00 de desconto do valor 
vigente com isenção de matrícula; para Curso VIP 
Presencial, 10% de desconto do valor da hora/aula.
SEVEN IDIOMAS
Região Centro
Rua Castro Alves, 520, Aclimação, (11) 3207-9566 
ou (11) 2177-1688 - www.sevenidiomas.com.br. 
Descontos:  30% sobre os cursos regulares de in-
glês e espanhol.

TIME 4 CLASS
Região Centro
Rua Maestro Cardin, 261, Bela Vista, (11) 3253-
2203 ou (11) 3253-2198 - www.time4class.com.
br. Descontos:  13% para pagamento até o dia 25 
do mês que antecede as aulas contratadas.

YÁZIGI INTERNEXUS
Região Centro
Pça. Dom José Gaspar, 22, República, (11) 3151-

PORTO SEGURO, BA
HOTEL BAHIA BACANA - REDE BACANA DE HOTÉIS
Região Centro
Rua Manacás, 157, Centro, (73) 3288-2908 - www.
redebacanadehoteis.com.br. Descontos: 12%.
HOTEL DA PRAIA - REDE BACANA DE HOTÉIS
Região Centro
Av. Getúlio Vargas, 153, Centro, (73) 3288-2908 
- www.redebacanadehoteis.com.br. Descontos: 
12%.
HOTEL PORTO BACANA - REDE BACANA DE HOTÉIS
Região Centro
Av. dos Navegantes, 555, Centro, (73) 3288-2908 
-www.redebacanadehoteis.com.br. com.br. Des-
contos: 12%.

RIBEIRÃO PRETO
BLACK STREAM HOTEL
Região Centro
Rua General Osório, 830, Centro, (16) 3977-3939 - 
www.streamhoteis.com.br. Descontos especiais na 
tarifa balcão para associados e dependentes.
STREAM PALACE HOTEL
Região Centro
Rua General Osório, 850, Centro, (16) 3977-3939 - 
www.streamhoteis.com.br. Descontos especiais na 
tarifa balcão para associados e dependentes.

SÃO PAULO
CONFORT HOTEL DOWNTOWN
Região Centro
Rua Araújo, 141, Centro, (11) 2137-4600. Descon-
tos: tarifas especiais em todos os hotéis da rede.

DAN INN HOTEL
Região Centro
Unidades na capital e no interior, consulte www.dai-
nhotel.com.br. Descontos: tarifas especiais.

RIO QUENTE RESORTS
Região Sul - Escritório
Av. Brasil, 108, Jd. Paulista, (11) 3512-4851 ou 
97299-0135 - www.rioquenteresorts.com.br/. Des-
contos:  10% sobre a tarifa vigente, 10% em com-
pras feitas com 60 dias de antecedência e opção de 
10% a vista, chegando em até 30% de desconto.

SAN MICHEL HOTEL
Região Centro
Largo do Arouche, 200, Centro, (11) 3224-1423 ou 
3334-6005, www.sanmichelhotel.com.br. Descon-
tos: 10% na tarifa praticada.

SAN RAPHAEL HOTEL
Região Centro
Largo do Arouche, 150, Centro, (11) 3334-6001 - 
www.sanraphael.com.br. Descontos: 10%. 

Idiomas
CIDADES: Campinas, Guarulhos, Ribeirão Preto, 
São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba

CAMPINAS

SEVEN IDIOMAS
Região Centro
Rua Papa João Paulo I, 444, Jd. das Palmeiras - 
www.sevenidiomas.com.br. Descontos: 30% sobre 
os cursos regulares de inglês e espanhol.

GUARULHOS

SEVEN IDIOMAS
Região Centro
Rua Franco da Rocha, 142, Macedo, www.seveni-

4878 - www.yazigi.com.br. Descontos: 10% nos 
cursos, exceto material didático.

ALUMINI BEST IN CLASS - CURSOS DE INGLÊS - 
JARDINS
Região Oeste
Rua Padre João Manoel, 319, Jardins, (11) 5644-
9700 ou (11) 5644-9731, www.alumni.org.br. Des-
conto: 10% nos cursos Classic e Young Learners.

CEL LEP
Unidades na capital e no interior, acesse www.
cellep.com e procure a mais próxima - (11) 4192-
1389 ou 3199-5802 -  Descontos: 10% em inglês 
e espanhol.

CENTRO BRITÂNICO IDIOMAS
Unidades na capital e no interior, acesse www.
centro britânico.com.br. Descontos:15% nas men-
salidades.

CNA - CULTURA NORTE AMERICANA
Unidades em todo o Estado, acesse www.cna.com.
br. Descontos: 15% nas mensalidades dos cursos 
de inglês e espanhol.

FISK CENTRO DE ENSINO
Unidades em todo o Estado, acesse www.fisk.com.
br. Descontos: 10% para turmas regulares e 20% 
para turmas personalizadas e promocionais.

INFLUX ENGLISH SCHOOL
Unidades na capital e interior, acesse www.influx.
com.br. Desconto: 20% nas parcelas dos cursos de 
inglês e espanhol em aulas ministradas na escola. 
Desconto sujeito a disponibilidade de vagas e horá-
rios. Material não incluído.

MINDS -  ENGLISH SCHOOL
Unidades na capital e interior, acesse www.mind-
sidiomas.com.br. Descontos: 40% para pagamento 
parcelado e 60% para pagamento à vista, vide valor 
da tabela vigente da unidade. Para obter o desconto, 
é necessário entrar em contato com a central, (11) 
5567-2790 ou 3628-8889.

SKILL IDIOMAS
Unidades na capital e no interior, acesse www.skill.
com.br. Descontos: 20%.

WISE UP
Unidades na capital e no interior, acesse www.wi-
seup.com. Descontos: 15% na matrícula de todos 
os cursos das bandeiras Wise Up, Wise Up Teens, 
You Move e Wise Up Life; 20% no material didático 
de todos os cursos das bandeiras Wise Up, Wise 
Up Teens, You Move e Wise Up Life.

SOROCABA

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

 Imóveis
CIDADE: São Paulo

SÃO PAULO

A. ARAÚJO IMÓVEIS
Região Leste
Rua São Donaclano, 33, Cidade Patriarca, (11) 
2862-6592, 97380-3360 - www.aaraujoimopveis.
com.br. Vantagens: atendimento personalizado e 
brindes.
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Lazer/entretenimento
CIDADES: Atibaia, Campinas, Ribeirão Preto,  
Santo André, São Paulo e Suzano

CAMPINAS
VITAIS RANCH PAINTBALL
Região Centro
Rua Caminho, 2, 46, próximo ao shopping das Ban-
deiras, (19) 99777-7711.  Descontos: 10% sobre o 
valor da recarga de 100 bolinhas.

ATIBAIA
INGRESSO COM DESCONTO
Atendimento on-line, acesse www.ingressocom-
desconto.com.br, (11) 4412-5454.

RIBEIRÃO PRETO
COMPLEXO ESPORTIVO X10
Região Centro
Av. Patriarca, 5.050, Jd. Monte Carlo, (16) 3443-
5590 ou (16) 99178-6083 - x10complexoesportivo.
blogspot.com. Descontos: a) locação dos campos 
de futebol de gramado sintético de segunda a sexta, 
a partir das 18h30, 15%; b) locação dos campos 
de futebol de gramado sintético até às 17h30 de se-
gunda a sexta, feriados, sábados e domingos, 20%; 
c) locação da quadra de vôlei e futevôlei, 20%; d) 
locação do salão de festas, 20%; e) escolinha de 
futebol Oficial do Bayern de Munique, 20%.

SANTO ANDRÉ
KART PREMIUM ABC 
Região Centro
Av. dos Estados, 800, Várzea do Tamanduateí, San-
to André, (11) 4977-9070 ou 4472-2737 - www.
kartpremiumabc.com.br.  Descontos:  10% sobre o 
preço de tabela para as atividades de kart.

SÃO PAULO

AQUÁRIO DE SÃO PAULO 
Região Sul
Rua Huet Bacelar, 407, Ipiranga, (11) 2273-5500 
- www.aquariodesaopaulo.com.br. Venda de ingres-
sos promocionais pela APCEF/SP.

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

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Unidades na capital e no interior, acesse www.
sesisp.org.br, (11) 3528-2000 ou 0800 55100. 
Descontos: 20% nas práticas esportivas, além de 
valores especiais para uso dos centros de esporte 
e lazer, plano Individual, R$ 28 (mensalidade); plano 
familiar, R$ 55 (mensalidade).

SUZANO
PARQUE AQUÁTICO E POUSADA MAGIC CITY
Estrada do Pavoeiro, 8.870 - Clubes dos Oficiais, 
Suzano - www.magiccity.com.br. Descontos: a) 
10% de desconto para hospedagem na Pousada 
Magic City (sem alimentação). As compras de-
verão ser realizadas pelo canal B2B ou pela Cen-
tral de Atendimento, (11) 4746-5805; b) 10% de 
desconto na compra de Ingressos para acesso ao 
Complexo Turístico Magic City. As compras deve-
rão ser realizadas exclusivamente pelo canal B2B; 
c) 25% de desconto para compra de FunCard por 
cartão de crédito, diretamente com o setor res-
ponsável do Complexo (não inclui promoções). O 
desconto aplicado aos Ingressos será com base 
no valor Padrão do Ingresso on-line (não incluin- Inf
or

me
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do promoções) disponibilizado para venda no site 
http://eutambemvou.com.br/magiccity/b2b/#/, ou 
pelos telefones: (11) 4746-5805 Pousada; (11) 
4746-5803 Ingresso day user; (11) 4746-5808 Fun 
Card Ingresso por um ano (somente presencial não 
e possível comprar pelo site). Solicite senha: con-
venios@apcefsp.org.br.

Livrarias/papelarias
CIDADES: São Caetano do Sul e São Paulo

SÃO CAETANO DO SUL
DIDACTIC BOOK - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
LIVROS
Região Centro
Rua Manoel Coelho, 208, ap. 21, sala 3, Centro, 
(11) 4221-1597. Descontos:  60%.

SÃO PAULO
EDITORA ATLAS
Vendas pelo site www.editoraatlas.com.br. Descon-
tos: 20% em livros da Atlas e frete grátis para São 
Paulo. Solicite senha: convenios@apcefsp.org.br. 

Música/dança
CIDADES: São José do Rio Preto e São Paulo

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
BANDA MILLENIUM
Região Centro
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.
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com. Descontos: a combinar, dependendo da data 
e tipo de evento.

SÃO PAULO
DANÇA DE SALÃO FATOR ART X
Região Leste
Rua Daniel Amaral Abreu, 46, Jardim Popular, (11) 
2957-8180 - www.fatorartx.com.br. Descontos: 
isenção de matrícula, 50% plano mensal e 35% no 
plano trimestral.
NÚCLEO DE DANÇA STELLA AGUIAR
Região Oeste
Av. Jurema, 495, Moema, (11) 5055-9908 - www.
universodadancasp.com.br. Descontos: 15% na 
mensalidade e 50% na matrícula.
UNIVERSO DA DANÇA - VILA POMPEIA
Região Oeste
Av. Pompéia, 747, Vila Pompeia, (11) 3675-7667 - 
www.universodadancasp.com.br. Descontos: 15% 
na mensalidade e 50% na matrícula.
UNIVERSO DA DANÇA - TATUAPÉ
Região Leste
Rua Serra do Japi, 835, Tatuapé, (11) 2941-2390 - 
www.universodadancasp.com.br. Descontos: 15% 
na mensalidade e 50% na matrícula. 

Óticas/aparelhos auditivos
CIDADES: Jundiaí, Osasco, Pirassununga e  
São Paulo

OSASCO
ÓTICA BARON
Região Centro
Rua Presidente Castelo Branco, 398, Centro, (11) 
3684-1500. Descontos:  20% à vista e para cartão 
de crédito desconto de 10% para todas as compras 
efetuadas na ótica, exceto produtos em promoção.

PIRASSUNUNGA
ÓTICA BATEL
Região Centro
Rua 15 de Novembro, 1.494, Centro, (19) 3562-
4141 - Descontos: 10% em armações e lentes.

SÃO PAULO
ACUSTIKA APARELHOS AUDITIVOS
Região Sul 
Av. Nazaré, 1.139, loja 2, Ipiranga, (11) 3895-3000 
- www.akusticaauditiva.com.br. Descontos: 15% a 
vista e 10% nos parcelamentos.

ADELLE ÓTICA
Região Sul 
Rua Estados Unidos, 1.619, Jd. América, (11) 
3085-4285. Descontos:  20% de desconto à vista 
na compra de óculos e 15% de desconto em até 
quatro vezes (solar ou receituário)

AUDIUM: APARELHOS AUDITIVOS 
Região Sul 
Av. Maria Coelho Aguiar, 215, bloco A, 4° andar, cj. 
2 e 3, Jd. São Luis, (11) 3747-7917 ou 3747-7267 
- www.audiumbrasil.com.br. Descontos: 30% para 
toda linha de aparelho auditivo e sistema de FM.

CENTRO AUDITIVO ESSENCIALE
Região Sul 
Rua João Ramalho, 1.324, (11) 3868-2280 - www.
centroessenciale.com.br. Descontos: 15% em apa-
relhos auditivos, sistema FM e acessórios; parce-
lamento em 12 vezes e financiamento. Na compra 
de qualquer aparelho auditivo, ganhe o programa 
Essenciale de adaptação e revisão.

GRUPO DI ÓPTICA - ÓTICA MODELO  
(UNIDADE ÁGUA RASA)
Região Sul 
Av. Álvaro Ramos, 2.408, Água Rasa, (11) 3141-
2888, (11) 3590-0093 - www.oticamodelo.com.
br. Descontos: 10% à vista e 5% no parcelamento; 
5% em lentes de contato descartáveis; e 10% nos 
demais modelos.
GRUPO DI OPTICA - OPTICA MODELO  
(UNIDADE VILA MARIANA)
Região Sul 
Rua Pelotas, 83, loja 300, Vila Mariana, (11) 3590-
0092, (11) 5575-7616, www.oticamodelo.com.br. 
Descontos: 10% à vista e 5% no parcelamento; 5% 
em lentes de contato descartáveis; e 10% nos de-
mais modelos.
GRUPO DI OPTICA - OPTICA MODELO  
(UNIDADE IBIRAPUERA)
Região Sul
Rua Manoel da Nobrega, 1.200, Ibirapuera, (11) 
3590-0094 ou 3141-2888 - www.oticamodelo.
com.br. Descontos: 10% à vista e 5% no parcela-
mento; 5% em lentes de contato descartáveis; e 
10% nos demais modelos.
GRUPO DI OPTICA - OPTICA MODELO  
(UNIDADE PERDIZES)
Região Oeste
Rua Monte Alegre, 291, Perdizes, (11) 3590-0095 
ou 3862-1624 - www.oticamodelo.com.br. Des-
contos: 10% à vista e 5% no parcelamento; 5% em 
lentes de contato descartáveis; e 10% nos demais 
modelos.
ÓTICA SÃO VICENTE
Região Oeste
Rua Turiassú, 781 B, Perdizes, (11) 3868-3618. 
Descontos: entre 5% a 20%.
ÓTICA VISÃO LUX
Região Centro
Rua São Bento, 63, Centro, (11) 3105-8369 ou 
3405-1099 - www.oticavisaolux.com.br. Descon-
tos: 20% em óculos (armação e lente) à vista e 10% 
em outros serviços, parcelamento até 10 vezes.
ÓTICAS CLARYS 
Região Leste
Rua Francisco Marengo, 697, Tatuapé, (11) 2092-
4348 - www.lojaclarys.com.br. Descontos: 5% em 
lentes de contato descartáveis e produtos para len-
tes; 10% em lentes de contato anuais e 15% em 
óculos de grau completos, armações, óculos de sol 
e lentes oftálmicas, monofocais e progressivas.
OTOCLINIC APARELHOS AUDITIVOS
Região Norte
Rua Voluntários da Pátria, 3.744, Santana, (11) 
3804-7723 - www.otoclinic.com.br. Descontos:  
15% para pagamento à vista na aquisição de apare-
lhos auditivos analógicos ou digitais; e parcelamento.
RESOUND CENTRO AUDITIVO
Região Centro
Rua do Paraíso, 139, Paraíso, (11) 3016-8350 - 
www.centroauditivoresound.com.br. Descontos: 
30% em aparelhos auditivos.

Roupas/calçados/
acessórios

CIDADES: Jundiaí, Ribeirão Preto, Santos e 
São Paulo

JUNDAÍ
PASSARELA.COM
Região Centro
Vendas on-line: www.passarela.com.br. Descon-

tos: 5% de desconto em compras acima de R$ 100, 
até 30% em lista de produtos selecionados.

RIBEIRÃO PRETO
SPACE TENNIS
Região Centro
Rua Capitão Adelmo Norberto da Silva, 720, Alto 
da Boa Vista, (16) 3911-5320 ou (16) 3913-4763 
- www.spacestennis.com.br. Descontos: a partir 
de 8% em todos os produtos nas lojas físicas ou 
virtual.

SANTOS
SENTA VESTE
Região Centro
Av. Ana Costa, 549, lj 41 térreos, Gonzaga - Santos 
- SP, (13) 3326-2650 ou (13) 3322-5518 - www.
shoppingbalneario.com.br/lojas/santa-veste/. Des-
contos: 20% em toda loja
SENTA VESTE
Região Centro
Rua Osvaldo Cruz, 319, Lj 14/19, Boqueirão, (13) 
3326-2650 ou (13) 3322-5518 -www.shoppingbal-
neario.com.br/lojas/santa-veste/. Descontos: 20% 
em toda a loja.

SÃO PAULO
MT COMPANY
Região Centro
Av. Paulista, 2.064, Cerqueira César, (11)3285-
1710 - http://www.facebook.com/mtcomultimar-
cas/. Descontos: 15% à vista, 5% a prazo em 
roupas e acessórios multimarcas nacionais e inter-
nacionais masculino e feminino.
BLACK WEST BY MTCO
Região Norte
Rua Doutor Antônio Maria Laet, 566, Parada In-
glesa, (11) 3198-6639 - www.facebook.com/es-
tiloblackwestoficial. Descontos:15% à vista, 5% a 
prazo em roupas e acessórios masculinos.
CAPEZIO SAÚDE
Região Sul
Av. Jabaquara, 2.071, Saúde, (11) 5071-5320 - 
www.capezio.com.br. Descontos: 10% no valor 
total da compra, venda de produtos para dança de 
salão, balé, jazz, judô, fitness, natação, hidroginás-
tica e moda feminina.
EMPÓRIO BAGS
Vendas on-line: www.emporiobags.com.br. Des-
contos: 10% em todo os produtos do site.
A) frete grátis para todo Brasil (nas compras acima 
de R$ 149,99)
B) programa de fidelidade (em cada compra rea-
lizada, o cliente ganha um cupom de 5% de des-
conto para próxima compra) parcelamento até 10X. 
Solicite o cupom pelo e-mail convenios@apcefsp.
org.br. 
NET SHOES
Vendas on-line de artigos esportivos. Acesse www.
netshoes.com.br.  Descontos: 10%, inserir cupom 
de desconto no final da compra, solicite o cupom 
pelo e-mail convenios@apcefsp.org.br.

Salão / buffet
CIDADES: São Paulo

SÃO PAULO
BORELLI EVENTOS
Região Sul 
Av. Nossa Senhora do Sabará, 3.458, Vila Emir, (11) 
3578-5542, 99145-6685 - www.borellieventos.
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com.br. Descontos: 10% nos serviços de fotogra-
fia, filmagem em eventos e estúdio fotográfico.

Spa/estética/cabeleireiro
CIDADES: Campinas, São Paulo e Sorocaba

CAMPINAS
ESPAÇO GLADYS HAIR BODY
Região Centro
Rua Luzitana, 222, Centro, (19) 3395-1944 -http://
gladyshairbody.wix.com/oficial. Descontos: de 
10% a 30% nos serviços oferecidos.
ESTÉTICA E MASSAGEM
Região Centro
Rua Padre Almeida, 565, Cambuí, (19) 3387-0911 
- www.esteticaemassagem.com.br. Descontos: 
30% sob a tabela vigente.

SÃO PAULO
BELEZA BÁSICA SALÃO EXPRESS
Região Centro
Rua Augusta, 1.967, sala 102, Cerqueira Cesar, 
(11) 3060-9800 ou 3085-1507 - www.belezabasi-
casp.com.br. Descontos:  de 10% a 30% sobre os 
serviços oferecidos.
BIOESTÉTICA FACE E CORPO
Região Sul
Rua Jacaratinga, 242, Campo Limpo, (11) 2368-
8167 ou 3431-7811 - www.bioesteticafaceecorpo.
com.br. Descontos: 10% no tratamento facial e 
20% em tratamentos corporais.
CONEXÃO X
Região Centro
Rua Domingo de Moraes, 38, Paraíso, (11) 3294-
2913. Descontos: 15% em todos os serviços.
KABANAH SPA LOUNGE
Região Centro
Av. Brig. Luís Antônio, 4.442, Jd. Paulista, (11) 
3885-8278 - www.kabanahspa.com.br. Descontos: 
20% nos serviços oferecidos.
KIMBERLY ESTÉTICA
Região Leste
Av. Vereador Abel Ferreira, 1844, cj. 812, 10º andar, 
Tatuapé, (11) 2091-8952 - www.kimberlyestetica.
com.br. Descontos:  de 10% a 15%.
SPA DAS SOBRANCELHAS -  
UNIDADE CERQUEIRA CESAR I
Rua Itapeva, 286, 4º andar, cj. 45, Bela Vista, (11) 
3253-1981 ou (11) 3284-1987 - www.spadasso-
brancelhas.com.br. Descontos:10% em qualquer 
serviço realizado nesta unidade.

STUDIO DI BELLEZZA WALLDO COSTA
Região Centro
Av. Rebouças, 3.133, Jd. Pinheiros, São Paulo - SP, 
(11) 2769-1001, (11) 2619-9326 - Descontos:  de 
20% a 50% nos serviços de cabelo, manicure, pe-
dicure, depilação, maquiagem, atendimento dia da 
noiva, formandas e debutantes.

SOROCABA
SPA SOROCABA
Região Centro
Rodovia Raposo Tavares, km 104,5, Pq. Vereda 
dos Bandeirantes, (15) 2102-6778 - www.spaso-
rocaba.com.br.  Descontos: 5% sobre os serviços 
oferecidos.

Serviços gerais
CIDADES: Mairiporã

MAIRIPORÃ
SERRANA VIDROS E ESQUADRIAS
Região Centro
Av. Vereador Belarmino Pereira de Carvalho, 8.400, 
Palmeiras - www.serranaesquadrias.com.br. Des-
contos: 5% sobre os serviços oferecidos.

Universidades
CIDADES: Americana, Avaré, Bauru, Campinas, 
Guarulhos, Jaboticabal, Jundiaí, Juquitiba, Mogi 
das Cruzes, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, 
São Paulo, Sorocaba e Valinhos

AMERICANA
IBE FGV
Região Centro
Av. Cillos, 1070 - Jardim São Paulo Americana -  SP, 
(19) 3407-7804 - www.ibe.edu.br. Descontos: 15% 
em cursos de pós-graduação e MBA, pós-gradua-
ção especialização lato sensu.

AVARÉ
FACULDADE EDU VALE - CAMPUS AVARÉ
Região Centro
Av. Pref. Misael Euphrásio Leal, 347, Jardim Amé-
rica, (14) 3733-8585 - www.eduvaleavare.com.br. 
Descontos: 20% em graduação e pós-graduação.

BARUERI
MACKENZIE
Região Centro
Av. Mackenzie, 905, Tamboré, (11) 2114-8852 ou 
3555-2100 - www.mackenzie.br. Descontos: 30% 
para educação infantil, 25% para ensino fundamen-
tal 1º ao 9º ano e 20% para ensino médio.

BAURU
FIB - FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU
Região Centro
Rua Rodolfina Dias Rodrigues, Q 11 S/Nº, Jd. Fer-
raz, (14) 2109-6200 - www.fibbauru.br. Descon-
tos:  12% a 40% sobre as mensalidades. 
UNINTER
Região Centro
Av. Nações Unidas, 17-150, 1° andar, Centro, (14) 
3227-7764 - www.unintetr.com. Descontos: 10% 
em graduação e pós-graduação na modalidade EAD.

CAMPINAS
IBE FGV
Região Centro
Rua José Paulino, 1.369, Centro, (19) 3739-6420 - 

www.ibr.edu.br. Descontos: 15% de nos cursos de 
pós-graduação especialização lato sensu. 

GUARULHOS
FACULDADE ENIAC
Região Centro
Rua Força Pública, 89, Centro, (11) 2472-5500 - 
www.eniac.com.br. Descontos: valores especiais 
em educação básica (ensino fundamental, médio 
e técnico) e superior (graduação tecnológica e ba-
charelado). 
FACULDADES DE GUARULHOS
Região Centro
Rua Barão de Mauá, 95, Parque Estrela, (11) 
2409-3533 - www.faculdadesdeguarulhos.edu.br. 
Descontos: 20% sobre o valor integral das men-
salidades de todos os cursos de graduação, com 
pagamento até o dia 8.
FACULDADES INTEGRADAS DE CIÊNCIAS HUMANAS, 
SAUDE E EDUCAÇÃO DE GUARULHOS.
Região Centro
Rua Barão de Mauá, 95, Centro, (11) 2409-3533 - 
www.fg.edu.br. Descontos: 20% para associados e 
10% para dependentes sobre o valor definido pela 
IES para pagamento das mensalidades até o dia 8.
FIG - UNIMESP - CENTRO UNIVERSITÁRIO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO
Av. São Luis, 315, Vila Rosália, (11) 3544-0333 - 
www.fig.br. Descontos: 40% nos cursos de gradua-
ção e pós-graduação.
MACKENZIE
Região Centro
Av. Brasil, 1.220, Jd. Guanabara, 412 (11) 2114-
8852 ou (19) 3211-4100- www.mackenzie.br. Des-
contos: 30% para educ. infantil, 25% para ensino 
fundamental 1º ao 9º ano e 20% para ensino médio. 
UNIFOX ESCOLA DE NÉGOCIOS
Região Centro
Rua Paulo Lenk, 65, Jd. Zaira, (11) 2087-7280 - 
www.unifoxmba.com.br. Descontos:  15% nos 
cursos de MBA e 19% nas mensalidades do curso 
de inglês e curso de Gestor de Alta Performance 
(GAP).

JABOTICABAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA - UNID. II
Região Centro
Av. Amador Zardim, 55, Jd Eldorado, (16) 3202-
2882 - www.mouralacerda.edu.br. Descontos:  5% 
para todos os cursos e também para educação in-
fantil, ensino fundamental, ensino médio e colégio 
técnico (desconto não cumulativo).

JUQUITIBA
PÓS UNISANT’ANNA
Região Centro
Rua Antônio Pereira da Silva, 130, sala 2,  (11) 
3263-0888 - www.posunisantanna.com.br. Des-
contos:  de 25% nos cursos de pós-graduação.

JUNDIAÍ
IBE FGV
Região Centro
Av. Antônio Frederico Ozanan, 6.000, loja 2475, 
piso superior, Vila Rio Branco, (11) 4583-8300 
-  www.ibr.edu.br Descontos: 15% nos cursos de 
pós-graduação e especialização lato sensu.

MOGI DAS CRUZES
UNIVERSIDADE MOGI DAS CRUZES
Região Centro
Rua Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, 200, (11) Inf
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3649-5163 - www.umc.br. Descontos: até 52% de-
pendendo do curso escolhido.

PIRACICABA
IBE FGV
Região Centro
R. Moraes Barros, 506, Centro, (19) 3403-1717 
- www.ibr.edu.br. Descontos:  15% nos cursos de 
pós-graduação especialização lato sensu.

RIBEIRÃO PRETO
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ
Região Centro
Rua Ramos de Azevedo, 423, Jardim Paulista, (16) 
3603-6602 - www.baraodemaua.br. Descontos: 
10% cursos de graduação, formação específica e 
colégio. Desconto não inclui matrícula. 50% no va-
lor das inscrições.

RIBEIRÃO PRETO
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA
Região Centro
Rua Padre Euclides, 995, bairro Campos Elíseos, 
(16) 2101-1012 ou (16) 2101-1010 - www.mou-
ralacerda.edu.br. Descontos: 5% para todos os 
cursos, inclusive educação infantil, ensino funda-
mental, ensino médio e colégio técnico. Desconto 
não cumulativo.

SANTOS
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSIADA
Região Centro
Rua Armando de Salles Oliveira, 150, Santos, (13) 3202-
4500 - www.lusiada.br. Descontos: de 15% a 20%.
UNISANTA - UNIVERSIDADE SANTA CECILIA 
Região Centro
Rua Osvaldo Cruz, 266, Boqueirão, Santos, (13) 
3202-7115 ou (13) 3234-5297 - www.unisanta.br. 
Descontos: 10% em graduação e pós-graduação.

SÃO PAULO
ALFA/FADISP
Região Oeste
Rua João Moura, 313, (11) 2395-7014 - www.fa-
disp.com.br. Descontos: 10% para graduação, pós-
-graduação stricto sensu, lato sensu e extensão.
BBS BRAZILIAN BUSINESS SCHOOL
Região Centro
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 739, Jardim 
Paulista, (11) 3266-2907 - www.bsp.edu.br. Des-
contos: 20% em todas as mensalidades em todos 
os programas denominados MBA.
CLARETIANO FACULDADE
Região Centro
Rua Martim Francisco, 604, Santa Cecília, (11) 
3823-5969 - http://claretianosp.com.br. Descon-
tos: 15% nos cursos de graduação presencial.
CRUZEIRO DO SUL
Região Oeste
Rua Butantã, 285, Campus Pinheiros, (11) 2178-
1581 - www.cruzeirodosuleducacional.edu.br/. 
Descontos: 30% nos cursos de graduação e pós-
-graduação a distância, 20% nos cursos de pós-
-graduação presencial e 20% de extensão. O des-
conto não se aplica ao curso de Medicina.
CRUZEIRO DO SUL
Região Centro
Rua Galvão Bueno, 868, Liberdade, (11) 2178-
1581 - www.cruzeirodosuleducacional.edu.br/. 
Descontos: 30% nos cursos de graduação e pós-
-graduação a distância, 20% nos cursos de pós-
-graduação presencial e 20% de extensão. O des-
conto não se aplica ao curso de Medicina.

CRUZEIRO DO SUL
Região Leste
Av. Regente Feijó, 1295, Anália Franco, (11) 2178-
1581 - www.cruzeirodosuleducacional.edu.br/. Des-
contos: 30% em graduação e pós-graduação à dis-
tância, 20% em pós-graduação presencial e extensão. 
Desconto não se aplica ao curso de Medicina.
CRUZEIRO DO SUL
Região Leste
Av. Dr. Ussiel Cirilo, 225, São Miguel Paulista, (11) 
2178-1581 - www.cruzeirodosuleducacional.edu.
br/. Descontos: 30% em graduação e pós-gradua-
ção à distância, 20% em pós-graduação presencial 
e extensão. Desconto não se aplica ao curso de 
Medicina.
HOTEC GRUPO EDUCACIONAL
Região Oeste
Rua das Palmeiras, 184, Vila Buarque, (11) 3224-
0800 - www.hotec.com.br. Descontos: 60%.
FAAP - FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
Região Centro
Rua Alagoas, 903, Higienópolis, (11) 3662-7000, 
(11) 3662-7085 - www.faap.br. Descontos: 10% de 
desconto nas mensalidades de todos os cursos de 
pós-graduação e extensão.
FACULDADE EPD
Região Centro
Av. da Liberdade, 956, Liberdade, (11) 3273-3600 
- www.epdireito.com.br. Descontos: 20% para pós-
-graduação e 10% para cursos de extensões, para 
o curso de Direito não tem desconto; 20% na pós-
-graduação.
FACULDADE INTEGRADAS IPEP
Região Centro
Rua Pirapitingui, 186, Liberdade, (11) 3293-3559 - 
www.ipep.com.br/novo/. Descontos: 20% sobre os 
cursos oferecidos.
FACULDADE TREVISAN
Região Centro
Av. Tiradentes, 998, 7º andar, Luz, (11) 3138-5200 
- www.trevisan.com.br. Descontos: 10% nos cur-
sos de graduação em Administração, Marketing, 
Relações Internacionais e Ciências Contábeis, 15% 
nos cursos de pós-graduação, MBA e Educação 
Executiva, palestras, cursos Intensivos, workshops.
FACULDADE CARLOS DRUMMOND ANDRADE
Região Leste
Rua Profº. Ferreira de Freitas, 401/415, Tatuapé, 
(11) 2942-1488 - www.drummond.com.br. Des-
contos: 50% curso de pós-graduação e técnico, 
60% superior em graduação tecnológica, superior 
de bacharelado e licenciatura (diurno e noturno).
FACULDADE DE TECNOLOGIA JOÃO XXIII
Região Leste
Av. Penha de França, 35, Penha, (11) 2942-1488 
- www.escolajoao23.com.br. Descontos: 40% 2º 
ao 5º ano do ensino fundamental, 50% pós-gra-
duação, técnico e ensino infantil ao 1ª ano ensino 
fundamental, 60% superior de graduação tecnológi-
ca (diurno e noturno) e superior em Bacharelado e 
Licenciatura (diurno e noturno).
FACULDADE SANTA MARCELINA - UNIDADE ITAQUERA
Região Leste
Rua João das Duas Barras, 98, Itaquera, (11) 2217-
9110 - www.fasm.com.br. Descontos: 17% a 40% 
dependendo do curso. 
FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO
Região Oeste
Rua Capitão Inácio do Rosário, 133, Lapa, (11) 
3879-3105 - www.riobrancofac.edu.br. Descontos: 
15% para os cursos de pós-graduação, extensão, 
especialização à distância.

FACULDADE IMPACTA TECNOLÓGICA
Região Centro
Av. Paulista, 1009, Cerqueira César, (11) 3254-
8300, (11) 5589-2666 - www.impacta.com.br. 
Descontos: de 10% até 30%.
FACULDADE MÉTODO DE SÃO PAULO- FAMESP
Região Sul
Av. Jabaquara, 1.314, Mirandópolis, (11) 5074-
1010 - www.famesp.com.br. Descontos: 50% na 
matrícula da graduação; 30% nas mensalidades da 
graduação até o dia 8; 70% na matrícula do curso 
técnico; até 38% nas mensalidades do curso técni-
co até o dia 8; 70% na matrícula da especialização 
(nível técnico) e até 18% mensalidade até o dia 8.

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS (FMU)
Unidades na capital, acessewww.portal.fmu.br. 
Descontos:  10% nos cursos de graduação e gra-
duação tecnológica (exceto graduação em gastro-
nomia); 20% nos cursos de pós-graduação.

FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E 
COMUNICAÇÃO (FAPCOM)
Região Sul
Rua Major Maragliano, 191, Vila Mariana, (11) 
2139-8591 ou 2139-8593 - www.fapcom.com.br. 
Descontos:  de 30% a 40%.

FAPPES - FACULDADE PAULISTA DE PESQUISA E 
ENSINO SUPERIOR 
Região Centro
Av. Brigadeiro Luis Antônio, 277, Bela Vista, (11) 
3115-5434, www.fappes.edu.br. Descontos: valo-
res especiais nos cursos.

FESPSP - FUND. ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA 
Região Centro
Rua Gen. Jardim, 522, Vila Buarque, (11) 3123-
7800 - www.fespsp.org.br. Descontos: 15% a 30%.

FIA - FUNDAÇÃO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidades em São Paulo e São José dos Campos, 
(11) 3218-7880, www.fia.com.br. Descontos:  até 
20% nos cursos de pós-graduação Latu Senso.

MACKENZIE
Região Centro
Rua da Consolação 930, Higienópolis, (11) 2114-
8852 ou (11) 2114-8000 - www.mackenzie.br. 
Descontos: 30% para educação infantil, 25% para 
ensino fundamental e 20% para ensino médio.

UNISANT´ANNA
Região Norte
Rua Voluntários da Pátria, 257, Santana, (11) 3263-
0888, www.unisantanna.br. Descontos: 32%.

SOROCABA

CENTRO HERMES
Região Centro
Rua 28 de Outubro, 250, Alto da Boa Vista, (15) 
2101-0707 - www.centrohermes.com.br. Descon-
tos: 12% nós cursos de MBA, pós-graduação em 
administração, Cademp (cursos rápidos) e analista 
FGV e 8% nos demais cursos de pós-graduação.

Viagens / Turismo
CIDADES: Americana, Atibaia, Bauru, Barueri, 
Campinas, Carapicuíba, Cotia, Guarulhos, 
Indaiatuba, Itapetininga, Jacareí, Jundiaí, Limeira, 
Marília, Mogi das cruzes, Olímpia, Osasco, 
Ourinhos, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão 
Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José 
do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, 
Sorocaba e Valinhos
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AMERICANA
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Gonçalves Dias, 522, Girassol, (19) 3601-
8189 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na assis-
tência de viagem + USD $50 de desconto na taxa 
CI na compra de cursos de idiomas, intercâmbio 
teen e High School. Desconto não cumulativo com 
outras promoções e sujeito a alteração.

ATIBAIA
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 2242, Centro, 
(11) 4413-1969 - www.ci.com.br. Descontos: 15% 
na assistência de viagem + USD $50 de desconto 
na taxa CI na compra de cursos de idiomas, inter-
câmbio teen e High School. Desconto não cumula-
tivo com outras promoções e sujeito a alteração.

BAURU
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Gerson França, 11-100, Vila Mesquita, (14) 
3202-6055 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na 
assistência de viagem + USD $50 de desconto na 
taxa CI na compra de cursos de idiomas, intercâm-
bio teen e High School. Desconto não cumulativo 
com outras promoções e sujeito a alteração.

BARUERI

CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Praça das Violetas, 70, Centro Comercial, (11) 
4193-1981 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na 
assistência de viagem + USD $50 de desconto na 
taxa CI na compra de cursos de idiomas, intercâm-
bio teen e High School. Desconto não cumulativo 
com outras promoções e sujeito a alteração.

CAMPINAS

CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Av. Cel. Silva Telles, 675, Centro, (19) 3754-5100 
- www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 
High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.

FLYWORLD NOVA CAMPINAS
Região Centro
Rua Dom José Paulo da Camara, 490, Jd. Paraíso, (19) 
3396-7575 - www.flyworld.com.br/novacampinas - 
Descontos: 5% em pacotes de viagens e cruzeiros.

CARAPICUÍBA

FREE WAY VIAGENS E TURISMO
Região Centro
Av. Inocêncio Seráfico, 2391, Jardim Silva Ribeiro, 
(11) 4187-3510 - Descontos: de 5% a 10%.

COTIA

CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rod. Raposo Tavares, km 22, Shopping The Square 
Open Mall, Centro, (11) 2898-9755 - www.ci.com.
br. Descontos: 15% na assistência de viagem + 
USD $50 de desconto na taxa CI na compra de 
cursos de idiomas, intercâmbio teen e High School. 
Desconto não cumulativo com outras promoções e 
sujeito a alteração.

GUARULHOS

CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Presidente Prudente, 55, Centro, (11) 2087-
3327, (11) 2087-3326 - www.ci.com.br. Descon-
tos: 15% na assistência de viagem + USD $50 de 
desconto na taxa CI na compra de cursos de idiomas, 
intercâmbio teen e High School. Desconto não cumu-
lativo com outras promoções e sujeito a alteração.

INDAIATUBA
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua 24 de Maio, 784, Centro, (19) 3392-4800, (19) 
3392-4801 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na 
assistência de viagem + USD $50 de desconto na 
taxa CI na compra de cursos de idiomas, intercâm-
bio teen e High School. Desconto não cumulativo 
com outras promoções e sujeito a alteração.

ITAPETININGA
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Dr. Júlio Prestes, 484, Centro, (15) 3527-3459 
- www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 
High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.

JACAREÍ
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Av. Siqueira Campos, 684, Centro, (12) 3351-7343 
- www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 

High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.

JUNDIAÍ
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Av. 9 de Julho, 2.131, Centro, (11) 4521-5246- 
www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 
High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.

LIMEIRA
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Antonio Augusto Botelho, 207, Centro, (19) 
3702-5532 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na 
assistência de viagem + USD $50 de desconto na 
taxa CI na compra de cursos de idiomas, intercâm-
bio teen e High School. Desconto não cumulativo 
com outras promoções e sujeito a alteração.

MARÍLIA
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Av. Gonçalves Dias, 6, Centro, (14) 3113-6006 - 
www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 
High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.

MOGI DAS CRUZES
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Cel. Santos Cardoso, 36, Centro, (11) 2312-
5053 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na assis-
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tência de viagem + USD $50 de desconto na taxa 
CI na compra de cursos de idiomas, intercâmbio 
teen e High School. Desconto não cumulativo com 
outras promoções e sujeito a alteração.

OLÍMPIA
TURISTHERMAS OPERADORA DE TURISMO
Região Centro
Rua Conselheiro Antonio Prado, 206, Centro, (17) 
3280-8118, (11) 3138-4810, (11) 3219-0116 - 
www.turisthermas.com.br. Descontos: 10%.

OSASCO
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Av. dos Autonomistas, 896, Pátio Osasco Shopping, 
(11) 3685-2919 - www.ci.com.br. Descontos: 15% 
na assistência de viagem + USD $50 de desconto 
na taxa CI na compra de cursos de idiomas, inter-
câmbio teen e High School. Desconto não cumula-
tivo com outras promoções e sujeito a alteração.

NOVOS HORIZONTES VIAGENS E TURISMO
Região Oeste
Av. Manoel Pedro Pimentel, 215, Bloco 3, apto 123, 
Vila Yara, (11) 2922-3402 - www.novoshorizontes.
tur.br. Descontos: 10%.

OURINHOS
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Arlindo Luz, 590, Centro, (14) 3324-7077 - 
www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 
High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.

PIRACICABA
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Av. Independência, 3424, Vila Independência, (19) 
3434-6118 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na 

assistência de viagem + USD $50 de desconto na 
taxa CI na compra de cursos de idiomas, intercâm-
bio teen e High School. Desconto não cumulativo 
com outras promoções e sujeito a alteração.

PRAIA GRANDE
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Pernambuco, 590, Boqueirão, (13) 3473-6399, 
(13) 3473-6397 - www.ci.com.br. Descontos: 15% 
na assistência de viagem + USD $50 de desconto 
na taxa CI na compra de cursos de idiomas, inter-
câmbio teen e High School. Desconto não cumula-
tivo com outras promoções e sujeito a alteração.

RIBEIRÃO PRETO
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Eliseu Guilherme, 21, Centro, (16) 2133-7500, 
(16) 2133-7503 - www.ci.com.br. Descontos: 15% 
na assistência de viagem + USD $50 de desconto 
na taxa CI na compra de cursos de idiomas, inter-
câmbio teen e High School. Desconto não cumula-
tivo com outras promoções e sujeito a alteração.

SANTO ANDRÉ
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Av. Dom Pedro II, 3049, Jardim, (11) 4421-5000- 
www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 
High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.

SANTOS
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Av. Dr. Epitácio Pessoa, 116, Embare, (13) 3284-
5700 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na assis-
tência de viagem + USD $50 de desconto na taxa 
CI na compra de cursos de idiomas, intercâmbio 
teen e High School. Desconto não cumulativo com 
outras promoções e sujeito a alteração.

SÃO BERNARDO DO CAMPO
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Ártico, 300, Jardim do Mar, (11) 4124-6161 
- www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 
High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.

SÃO CAETANO DO SUL
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Al. São Caetano, 355, Santa Paula, (11) 2376-9838 
- www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 
High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.

SÃO CARLOS
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Nove de Julho, 2019, Centro, (16) 3371-4346 
- www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 
High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.Inf
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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Cila, 3315, Redentora, (17) 3222-1000, (17) 
3305-4705 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na 
assistência de viagem + USD $50 de desconto na 
taxa CI na compra de cursos de idiomas, intercâm-
bio teen e High School. Desconto não cumulativo 
com outras promoções e sujeito a alteração.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua João Bicudo, 357, Jardim Esplanada, (12) 
3204-4665 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na 
assistência de viagem + USD $50 de desconto na 
taxa CI na compra de cursos de idiomas, intercâm-
bio teen e High School. Desconto não cumulativo 
com outras promoções e sujeito a alteração.

SÃO PAULO
2GO TURISMO
Região Centro
Av. Angélica, 2389, Higienópolis, (11) 2361-2389 
- www.2gotur.com.br. Descontos: até 12% sobre o 
preço de venda dos roteiros terrestres (não inclui 
bilhete aéreo e adicionais). E com condições de pa-
gamento em até 10 x sem juros.
EDUKTRIP TURISMO
Região Centro
Alameda Ribeirão Preto, 551, cj. 51, Bela Vista 
(11) 3266-3047 ou 3085-5255 - Descontos: 3% 
nos cursos de idiomas no exterior + 5% do seguro 
viagem.
ERETZ TUR
Região Centro
Rua Major Sertório, 463, Vila Buarque, (11) 3873-
5367 - www.eretztur.com.br/ - Descontos: 4% 
pacotes nacionais, 6% em pacotes internacionais 
da Maestro operadora, 5% em pacotes sob média 
“Grupos”, 1,5% em ingressos para shows, jogos 
e parques temáticos, 5% em reservas em Hotéis e 
Seguro Viagens.
EVOTUR VIAGENS
Região Centro
Av. Fagundes Filho, 361, Conj. 32, Vila Monte Ale-
gre, (11) 2367-6147 - www.evotur.com.br - Des-
contos: 5% (cinco por cento) em pacotes nacionais 
e internacionais, locação de veículos, 4% (quatro 
por cento) em passagens aéreas nacionais e in-
ternacionais, cruzeiros marítimos, e até 12% (até 
doze por cento) sobre o preço de venda dos rotei-
ros terrestres (não inclui bilhete aéreo adicionais). 
Condições de pagamento composta por entrada e o 
restante em até 10 x sem juros.
POLINÉSIA TURISMO
Região Centro
Rua Venceslau Brás, 153, Centro, (11) 3104-1818 
- www.polinesiaturismo.com.br. Descontos: até 6% 
(até seis por cento) nos pacotes de aéreos (freta-
mentos), nacionais e internacionais, até 5% nas 
diárias de hotéis nacionais e internacionais, até 4% 
nas tarifas de cruzeiros marítimos.

POP STAR VIAGENS E TURISMO
Região Centro
Viaduto Nove de Julho, 160, cj. 4/E, República, (11) 
3532-4676 ou 4712-3424 - www.popstarviagens.
com.br/loja. Descontos: 10% (dez por cento) nos 
serviços de viagens, operados pela Pop Star, 8% 
roteiros de outras operadoras.

POTÊNCIA - VIAGENS E TURISMO
Região Oeste
Rua Carlos Weber, 662, Vila Leopoldina, (11) 3862-
3282 - www.potenciaviagens.com.br. Descontos: 
5% dependendo do pacote

TREVISO
Região Oeste
Rua Joaquim Floriano, 243, Conj. 125, Itaim Bibi, 
(11) 3255-0158 - www.trevisocc.com.br. Descon-
tos: 0,5% em moedas estrangeiras.

GHL VIAGENS E EVENTOS
Região Leste
Rua Matusalém Matoso, 227, Sala 51, Penha, (11) 
4112-3500 ou (11) 2364-4690 - www.ghlviagen-
seeventos.com.br. Descontos: 5% em pacotes 
nacionais, internacionais, rodoviários, hotéis e 
pousadas, 4% em cruzeiro marítimos e fluvial, 3% 
passagens aéreas nacionais e internacionais (se 
casadas com hotéis e serviços).

CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Unidades em São Paulo, acesse www.ci.com.br, 
(11) 3501-2078 Descontos: 15% em assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de produtos cursos de idiomas, intercâm-
bio teen e High School. Desconto não cumulativo 
com outras promoções e sujeito a alteração.

SOROCABA
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Av. Washington Luiz, 366, Centro, (15) 3233-5352 
- www.ci.com.br. Descontos: 15% na assistência 
de viagem + USD $50 de desconto na taxa CI na 
compra de cursos de idiomas, intercâmbio teen e 
High School. Desconto não cumulativo com outras 
promoções e sujeito a alteração.

PIVETTA TRANSPORTE EXECUTIVO
Região Centro
Rua Samie Sayeg, 83, Barcelona, (15) 99830-2391 
ou (15) 98827-9816 - http://pivettatransporte.wix.
com/pivetta-transporte. Descontos: 10% nos ser-
viços: transporte para aeroportos, eventos, shows, 
viagens em geral com veículos executivos até 4 
ocupantes ou van até 15 passageiros.

VALINHOS
CI INTERCÂMBIO E VIAGEM
Região Centro
Rua Paiquere, 1.668, Jardim Paiquere, (19) 3299-
3600 - www.ci.com.br. Descontos: 15% na assis-
tência de viagem + USD $50 de desconto na taxa 
CI na compra de cursos de idiomas, intercâmbio 
teen e High School. Desconto não cumulativo com 
outras promoções e sujeito a alteração.

Todos os associados e dependentes da AP-
CEF/SP podem beneficiar-se com os des-
contos oferecidos por clínicas, hospitais  e 
consultórios veterinários, pet shops e ho-
téis para animais de estimação. 

Antes, era necessário fazer uma carteirinha 
para os animais de estimação. Agora, é só 
apresentar a carteirinha de associado ou de-
pendente da APCEF/SP na empresa parceira.

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

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

BAURU
MOLLU’SCÃO
Rua Guilherme de Almeida, 330, Vila Universitária, 
(14) 3227-2023. Serviços: animais silvestres, cas-
tração, cirurgias, consultas, internação, internação 
observação, pronto atendimento e vacinas.
PRONTOVET CLÍNICA E PET SHOP
Rua Eduardo Vergueiro de Lorena, 2-22, Jardim 
Planalto, (14) 3313-6636 - www.prontovetbauru.
com.br. Serviços: banho, cirurgias, clínica médica, 
consultas, serviços estéticos, tosa e vacinas.

CAMPINAS
ECO CENTER PET
Rua Oswaldo Oscar Barthelson, 713, Jardim Pauli-
ceia, (19) 3228-0001 - www.ecocenterpet.com.br. 
Serviços: banho, castração, cirurgias, consultas, 
pet shop, tosa e vacinas.

CAMPOS DO JORDÃO
BRUKALU PET CENTER
Av. Dr. Januário Miráglia, 250, Abernéssia, (12) 
3662-3460. Serviços: pet shop e rações.
BRUKALU PET CENTER
Rua Frei Orestes Girardi, 467, Abernéssia, (12) 
3662-1650. Serviços: pet shop e rações.

COTIA
RAÇÕES TIKO
Av. Professor José Barreto, 1.269, Portão, (11) 
4616-1000. Serviços: pet shop.

IBIÚNA
SUNSET RESORT CARE
Estrada Municipal de Vargem do Salto Km 10,5, 
(15) 3349-8263 - www.sunsetresort.com.br. Ser-
viços: banho, creche, esteira, hospedagem, nata-
ção, pet shop, serviços estéticos e tosa

ITANHAÉM
CANIL DA PRAIA
Rua Flávio Prado, 458, Belas Artes, (13) 3427-
1501. Serviços: adestramento, aluguel de cães 
para guarda, banho, dog walker, hospedagem, tosa 
e transporte.

ITAPECERICA DA SERRA
CÃOPESTRE PARK E HOTEL
Estrada da Ressaca, 110, Ressaca, (11) 4667-
4445, www.caopestre.com.br. Serviços: hotel e 
transporte.

ITU
CLUBE DE CÃOMPO HOTEL FAZENDA PARA CÃES
Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto,(SP 300, Es-
trada Itu-Jundiaí) km 95, Pedregulho, (11) 4024-6968 
- www.clubedecaompo.com.br. Serviços: adestra-
mento, agility, day care, hotel, natação e transporte



cirurgias, consultas, hospedagem, internação, ob-
servação, medicamentos, pet shop, rações e tosa.
PET PARK PRODUTOS E SERVIÇOS VETERINÁRIO
Rua Porto Martins, 18, Brooklin, (11) 5505-8732. 
Serviços: banho, hospedagem, medicamentos, 
tosa e vacinas.
PLANETA DOG RESORT
Av. Professor Vicente Rao, 783, Brooklin, (11) 
5093-1083 - www.planetdogresort.com.br. Servi-
ços: banho, hospedagem e tosa.
TOP DOG VETERINÁRIA
Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3.771, Butantã, 
(11) 3766-3438 - www.topdogveterinaria.com.br. 
Serviços: banho, castração, cirurgias, consultas, 
hospedagem, pet shop e tosa.
VT COLOSSO
Av. Professor Francisco Morato, 1.474, Caxingui, 
(11) 3721-1299. Serviços: banho, consultas, pet 
shop e tosa.

SÃO PAULO - ZONA SUL
AMIGOS DA MEL
Av. Santo Albano, 414, Sacomã, (11) 2548-8412, 
www.amigosdamel.com.br. Serviços: banho, cre-
che, home care, hospedagem, pet shop, tosa.
CAT CARE
(11) 98206-6816 - www.catcareservice.com.br. 
Serviços: home care.
CIMAS VET
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 87, São Judas, (11) 
2359-2645 - www.cimasvet.com.br. Serviços: ba-
nho, castração, cirurgias, exames, hospedagem, pet 
shop, pronto atendimento, tosa e vacinas.
DR. DORIVAL CORREA
Rua Estrada do Alvarenga, 498, Mar Paulista, (11) 
5611-4526. Serviços: castração, cirurgias, con-
sultas e vacinas.
DR. SAFARI
Av. Onze de Junho, 492, Vila Clementino, (11) 5083-
2960. Serviços: acupuntura, banho, castração, ci-
rurgias, consultas, dermatologia, tosa e vacinas.
HOSPITAL VETERINÁRIO SANTA CATARINA
Av. Santa Catarina, 433, Vila Alexandria, (11) 5031-
9604. Serviços: banho, castração, cirurgias, con-
sultas, internação, tosa e vacinas.
HOSPVET
Rua Galofre, 28, Vila Mariana, (11) 5083-3545 - 
www.hospvet.com.br. Serviços: banho, castração, 
cirurgias, consultas, internação 24 horas, interna-
ção observação e tosa.
PET VISION OFTALMOLOGIA VETERINÁRIA
Rua Otávio Tarquinio de Sousa, 495, Campo Bela, 
(11) 2362-1857 - www.petvision.com.br. Servi-
ços: cirurgias, consultas e oftalmologia
SUNSET RESORT CARE
Rua Embaú, 73, Vila Mariana, (11) 4323-0663 - www.
sunsetresort.com.br. Serviços: banho, creche, estei-
ra, hospedagem, natação, pet shop, estética e tosa.

SÃO VICENTE
HAPPY VET
Rua Messia Açu, 534, Itararé, (13) 3568-1616. 
Serviços: castração, consultas, pet shop e vacinas.
MUNDO ANIMAL
Av. Antônio Emmerick, 478, Vila São Jorge, (13) 
3467-1359. Serviços: castração, cirurgias, con-
sultas, pronto atendimento 24 horas e vacinas.

TABOÃO DA SERRA
INCÃO CLUBE CANINO
Rua das Camélias, 951, Parque Assunção, (11) 
3751-2951 - www.incao.com.br. Serviços: banho, 
castração, cirurgias, creche, exames, hospedagem, 
pet shop, tosa e vacinas.16
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JUNDIAÍ
CLÍNICA VETERINÁRIA CHECCHINATO
Av. Prefeito José de C. Marcondes, 260, Vila Hor-
tolândia, (11) 4521-0959 - www.veterinariachecchi-
nato.com.br. Serviços: animais exóticos e silves-
tres, banho, cirurgias, odontologia, tosa e vacinas.
CLINICÃO&GATO HOSPITAL VETERINÁRIO
Rua Seike Saito, 633, Vila Lacerda, (11) 4582-
2239 - http://clinicaoegato.com.br/. Serviços: Ci-
rurgias, consultas e pronto atendimento 24 horas.

MOGI DAS CRUZES
PLANETA PET
Av. Francisco Ferreira Lopes, 2.789, Brás Cubas, (11) 
4735-1212 - www.lojaplanetapet.com.br. Serviços: 
banho, castração, consultas, pet shop, tosa e vacinas.

OSASCO
CLÍNICA VETERINÁRIA JARDIM AGU
Rua Eloy Candido Lopes, 370, Jardim Agu, (11) 
3682-4986 - www.clinicoveterinaria.com.br. Ser-
viços: banho, castração, cirurgias, consultas, exa-
mes, internação 24 horas, internação observação, 
pet shop, tosa e vacinas.
DU DOG PET SHOP
Rua Dr. Mário Pinto Serva, 166, Centro, (11) 3683-
7910. Serviços: banho, consultas, exames, inter-
nação observação, pet shop, tosa e vacinas.

SANTOS
KAREN VET - CLÍNICA VETERINÁRIA
Av. Sen. Pinheiro Machado, 534, Marape, (13) 
3225-8202 - www.karenvet.com.br. Serviços: 
banho, castração, cirurgias, consultas, exames, 
hospedagem, hospital veterinário, internação, inter-
nação observação, pet shop, pronto atendimento, 
tosa e vacinas.

SÃO CAETANO DO SUL
ALERGODERMA - DERMATOLOGIA VETERINÁRIA
Rua Floriano Peixoto, 427, Santa Paula, (11) 4229-
2779 - www.alergoderma.com.br. Serviços: cirur-
gias, consultas e exames.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CLÍNICA VETERINÁRIA 24 HORAS - ESPAÇO DOS CÃES
Rua Francisco Berling de Macedo, Centro, (12) 
3019-6231 - www.espacodoscaes.com.br. Ser-
viços: banho, consultas, exames, medicamentos 
veterinários, rações, tosa e vacinas.

SÃO PAULO - CENTRO
BICHARADA PET SHOP
Rua Tupi, 490, Pacaembu, (11) 3661-9573. Ser-
viços: banho, cirurgia, clínica médica, consulta, 
recuperação de pelagem, pet shop, tosa e vacinas
CÃO FELIZ
Rua do Teste, 99, Casa 1, Centro, (11) 99761-
4126. Serviços: banho e rações
DRA. IVANA CAMARGO NAIME
Rua Robertson, 594, Aclimação, (11) 99572-
1386. Serviços: oftalmologia home care.
PET SALON
Av. Aclimação, 766, Aclimação, (11) 3277-8363 - 
www.petsalonaclimação.com.br. Serviços: banho, 
cirurgias, consultas, tosa e vacinas.
PORTAL PETS
Av. Aclimação, 239, Aclimação, (11) 3341-7620. 
Serviços: banho, tosa e consultas.

SÃO PAULO - ZONA LESTE
ANESTEVET
Rua Jaboticabal, 346, Mooca, (11) 2606-6672. Ser-
viços: cirurgias, consulta, medicamentos, vacinas.

CÃO DE LÓ
Rua Pedroso Alvarenga, 896, Itaim Bibi, (11) 3079-
9538. Serviços: pet shop.
CÃO DE LÓ
Av. São Gabriel, 518, Itaim Bibi, (11) 3079-9538. 
Serviços: pet shop.
CEMITÉRIO E CREMATÓRIO- REINO ANIMAL
Rua Professor Hasegawa, 719, Vila Carmosina, 
(11) 2522-7000, www.reinoanimalsp.com.br. Ser-
viços: cremação e sepultamento.
CLÍNICA BICHOS E BICHANOS
Av. do Oratório, 4945, Vila Industrial, (11) 2966-
0913. Serviços: banho, cirurgias, consultas, exa-
mes, tosa e vacinas
CLÍNICA VETERINARIA CÃO FIEL
Rua Geraldo Fraga de Oliveira, 629, Jardim São 
Luis, (11) 5851-7931. Serviços: banho, cirurgias 
(exceto castração), tosa e vacinas.
CONSULTÓRIO VETERINÁRIO
Rua Ezequiel Ramos, 216, Mooca, (11) 2215-0901 - 
www.marcosfernandes.vet.br. Serviços: homeopatia.

SÃO PAULO - ZONA LESTE
DR. ADALBERTO DO CARMO BRAGA VON ANCKEN
Rua Antônio de Barros, 1.989, Tatuapé, (11) 2098-
1719. Serviços: anestesia, castração, cirurgias, 
consultas, homeopatia e vacinas.
MIL PATINHAS CLÍNICA VETERINÁRIA
Rua Simas Pimenta, 129, Tatuapé, (11) 2942-
7744. Serviços: acupuntura, banho, cirurgias, 
consultas, exames, tosa e vacinas.
PATINHAS PET SHOP
Rua Barretos, 363, Alto da Mooca, (11) 2021-4521 
- www.patinhaspetshop.com.br. Serviços: banho, 
castração, consultas, corte de unha, extração de 
tártaros, fluidoterapia, limpeza de ouvido, medica-
mentos, pet shop, rações, estética, tosa e vacinas.
ZOO HOTEL
Rua Rivadavia Correia, 148, Mooca, (11) 2501-
6126. Serviços: creche e hospedagem.

SÃO PAULO - ZONA NORTE
CLÍNICA VETER. DR. HUMBERTO LEÔNCIO PELOSO
Rua Ismael Neri, 547, Água Fria, (11) 2994-5429 - 
www.humbertopeloso.com.br. Serviços: cirurgias, 
consultas, exames, vacina V10, vacinas.
ESTAÇÃO ANIMAL
Rua Padre Sabora de Medeiros, 71, Vila Maria, (11) 
2951-4901 - www.estacaoanimal.vet.br. Serviços: 
cirurgias e vacinas
FARMÁCIA VIDA ANIMAL
Av. Santa Inês, 1020, Pq. Mandaqui, (11) 3798-5990 
- www.vidaanimal.far.br. Serviços: medicamentos.
MATILHA FELIZ
Rua Roberto de Lamenas, 140, Vila Mangalot, 
(11) 3903-7766. Serviços: banho, day care, dog 
walker, hospedagem, pet shop e tosa.
SOS PELUDOS
Rua Padre João Gualberto, 43, Imirim, (11) 2501-
5550. Serviços: banho, clínica médica, consultas, 
exames, pet shop, tosa e vacinas.

SÃO PAULO - ZONA OESTE
ANA CAROLINA SOARES CORREA MEYER
Rua Cerro Cora, 2404, Vila Ipojuca, (11) 3021-
9265. Serviços: cirurgias, consulta, hospedagem.
CÃOTINHO HOTEL E CRECHE PARA CÃES
Rua Catipará, 417, Brooklin, (11) 2386-2712 - 
www.caotinho.com.br. Serviços: creche, day care, 
hospedagem e hotel.
CLÍNICA VETERINÁRIA SAÚDE ANIMAL
Av. Professor Francisco Morato, 1906, Butantã, 
(11) 3721-6908 . Serviços: banho, castração, 
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