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O jornal do empregado da Caixa

O cerco contra as empresas 
públicas está se fechando. Na 
terça-feira, 12 de setembro, duas 
reportagens publicadas em gran-
des jornais comprovam que o pro-
jeto neoliberal de privatizações é 
prioridade do atual governo.

A primeira é sobre a ata divul-
gada da última reunião do Comitê 
de Política Monetária do Banco 
Central (Copom), que ressalta que 
os recentes anúncios de privatiza-
ção e concessões são “fundamen-
tais para a retomada da atividade 
econômica e da trajetória de de-
senvolvimento da economia bra-
sileira”. Sob a ótica do governo 
Temer, as reformas aprovadas, ou 
na fila de aprovação (trabalhista 
e da previdência, por exemplo), 
também foram apontadas como 
“fundamentais” e que trarão “am-
plos benefícios para a sociedade”.

A segunda traz, novamente, o 
desejo do atual prefeito de São 

pontuou o diretor da APCEF/SP 
Edvaldo Rodrigues.

PPI - Só este ano já foram 
anunciadas as privatizações da 
Eletrobras, Casa da Moeda e o 
leilão de concessão da Lotex (ras-
padinhas da Caixa). 

As propostas fazem parte do 
Programa de Parcerias de Investi-
mentos (PPI) que prevê a privati-
zação de 4 empresas, 16 terminais 
portuários, 16 concessões de ener-
gia, 18 aeroportos, 2 rodovias e 
1 Parceria Público-Privada (PPP) 
da Telecom. “Vimos o que ocor-
reu com as empresas de telefonia 
privatizadas: os serviços ficaram 
mais caros e os prestadores são 
poucos, diante de uma demanda 
que só cresce”, ressaltou Edvaldo.

As áreas de seguros e cartões 
da Caixa também estão na mira 
do PPI, assim como a Petrobras, 
o Banco do Brasil e os Correios.

A desculpa de Temer é que es-
tas vendas e concessões elevariam 
a receita do governo para que a 
meta fiscal seja cumprida. No 
entanto, o mesmo governo estuda 
perdoar dívidas de empresários 
que somam R$ 543,3 bilhões. Só 
dos bancos privados já foram per-
doadas dívidas de R$ 27 bilhões 
em 2017. E ainda há uma dívida 
acumulada de grandes bancos e 
empresas com a previdência que 
ultrapassa R$ 500 bilhões. 

“Está claro que este ‘desgo-
verno’ tem reduzido o Estado 
brasileiro, minando a soberania 
nacional, além de inviabilizar e 
comprometer o crescimento futu-
ro da Nação”, apontou o diretor.

As consequências dessa políti-
ca já são sentidas no dia a dia da 
Caixa, com a redução do quadro 
de empregados, o fechamento de 
agências e o enfraquecimento do 
banco público. 

Paulo, João Dória (PSDB), de ver 
a Petrobras privatizada e a Caixa 
fundida ao Banco do Brasil. Dória 
vem sendo apontado como forte 
candidato para disputar as elei-
ções presidenciais de 2018. “Não 
vejo razão para o Brasil ter dois 
bancos”, declarou o prefeito em 
uma reunião com empresários. 
Para Dória, o ideal é que os ban-
cos sofram uma fusão, proposta 
que já foi levantada diversas ve-
zes durante o governo FHC. 

O prefeito também defende 
que a privatização da Petrobras 
ocorra em fatias, como já está 
ocorrendo. Esta proposta é consi-
derada uma forma de privatização 
que, estrategicamente, pode passar 
despercebida pelo povo brasileiro.

“É imprescindível a atuação 
dos bancos públicos com suas 
funções específicas, como regula-
dor do mercado financeiro e dan-
do suporte às ações de Estado”, 

Entidades intensificam luta em defesa da Caixa
Não é de hoje que as entida-

des representativas dos bancários 
lutam em defesa da Caixa 100% 
pública. 

Desde o início de agosto, toda 
quarta-feira, acontecem mobiliza-
ções pelo país com o objetivo de 
alertar a população sobre o pro-

cesso de desmonte da empresa. 
Dirigentes sindicais distri-

buem, em diversas localidades, 
material informativo sobre a 
importância dessas instituições. 
Também conversam com a po-
pulação sobre os riscos que as 
privatizações representam para o 

cotidiano do traba-
lhador.

“Nas últimas se-
manas tivemos mais 
ataques à Caixa. Na 
porta de dezenas de 
agências foram fi-
xados comunicados 
informando que as 
unidades fecharão 
suas portas", con-
tou o diretor-presi-

dente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra. "Isso enfraquece 
o papel social do banco. A Caixa 
é essencial para os brasileiros e, 
por isso, todos precisam lutar em 
defesa da empresa”, reforçou.

Audiências públicas – Dentre 
as várias ações promovidas em 
defesa dessas instituições, audiên-
cias públicas serão realizadas em 
todo o estado. O objetivo é escla-
recer a população sobre as perdas 
que os municípios vão sofrer com 
o enfraquecimento do Banco do 
Brasil, da Caixa e do BNDES.

Acompanhe datas e locais 
agendados e participe! Só a luta e 
a união da categoria podem garan-
tir a existência do banco público.

EMBU DAS ARTES
21 de setembro, quinta-feira, 19 
horas, na Câmara Municipal de Embu 
das Artes - Rua Marcelino Pinto 
Teixeira, 50, Parque Industrial Ramos 
de Freitas

CARAPICUÍBA
28 de setembro, quinta-feira, 19 horas, 
na Câmara Municipal de Carapicuíba - 
Avenida Mirian, 92, Centro

BARUERI
6 de outubro, sexta-feira, 19 horas, 
na Câmara Municipal de Barueri - Al. 
Wagih Salles Nemer, 200, Centro

SÃO PAULO
18 de outubro, quarta-feira, 19 horas, 
na Câmara Municipal de São Paulo - 
Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista

TODOS ESTÃO CONVIDADOS!
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Nossos espaços

Fale conosco

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Salto Grande, (14) 3378-1622

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fique atento à abertura de reservas 
para hospedagem em janeiro
Primeiro período em Suarão e Ubatuba será aberto dia 3, terça-feira, às 7 horas

APCEF Indica

Excursão Hopi Hari com 
desconto

No início de agosto, o país 
mais divertido do mundo, o Hopi 
Hari, foi reaberto ao público.

O Bilheteria.com oferece ex-
cursão em 24 de setembro, com 
saída da Barra Funda, que inclui 
passaporte, transporte e seguro. 
Saída do parque após encerramen-
to do show da Hora do Horror.

Associados da APCEF e de-
pendentes pagam preços especiais. 
Informações, (11) 3017-8332 ou 
convenios@apcefsp.org.br. Últimos dias para participar do 

Concurso de Desenho. Não perca!
O Concurso de Desenho In-

fantil da APCEF/SP está na 15ª 
edição. Para a criançada, parti-
cipar de um concurso como este 
tem um peso que os adultos não 
conseguem mais imaginar. 

“Fico um pouco ansioso espe-
rando para saber se vou ganhar”, 
contou Lucas Gabriel Aleixo Bos-
chiero, um dos ganhadores do 
concurso de 2016. Ele participou 
junto com seu irmão Mateus Hen-
rique Aleixo Boschiero, filhos da 

Eventos

associada Ariane Cristina Hergert 
Aleixo.

Os irmãos preparam-se, agora, 
para a competição deste ano. “Par-
ticipo desde os 6 anos, agora tenho 
12. Às vezes, os desenhos saem 
logo de primeira, em outras, são 
várias tentativas”, contou Mateus.

Para participar da edição deste 
ano, acesse www.apcefsp.org.br. 
Inscrições até dia 29.

Premiação - os três primeiros 
colocados, em cada categoria, re-
cebem vales-presente nos valores 
de R$ 300, R$ 250 e R$ 200 da 
Ri Happy.

A cerimônia de premiação, 
aberta à participação de todos, 
será no Cinemark do Shopping 
Eldorado, em uma sessão exclu-
siva. Quem quiser participar, tem 
de se inscrever pelo convites@
apcefsp.org.br ou (11) 3017-8339.

Esportes

Fim de semana tem 
Jogos dos Aposentados 
no clube. Prestigie!

Neste fim de semana, dias 23 
e 24 de setembro, tem Jogos dos 
Aposentados no clube da APCEF, 
na capital. Estão programadas dis-
putas de futebol, vôlei, tênis, sinu-
ca, truco, natação, corrida. Apro-
veite para rever grandes amigos! 

Você também pode aproveitar 
o fim de semana para fazer doa-
ções de roupas, alimentos não pe-
recíveis ou brinquedos e assistir ao 
jogo São Paulo e Corinthians com 
seus colegas, domingo, no clube. 

Janeiro, período de férias da 
criançada e de muitos empregados 
da Caixa. Quer passar uns dias em 
um lugar tranquilo, aconchegan-

Venha prestigiar a 
seletiva paulista do 
Talentos Fenae/Apcef

Os participantes do Talentos 
Fenae 2017 merecem uma grande 
torcida nas seletivas estaduais. A 
de São Paulo irá ocorrer na capi-
tal paulista no dia 30 de setembro, 
sábado, às 18 horas, no Café dos 
Bancários (Rua São Bento, 413).
Para participar, inscreva-se pelo 
convites@apcefsp.org.br ou (11) 
3017-8355. 

O objetivo do concurso é va-
lorizar a produção cultural da ca-
tegoria. Trata-se da retomada do 
Circuito Cultural, realizado pela 
Fenae entre 2004 e 2013, e da 
ampliação do Música Fenae.

Colônia de Suarão, no litoral sul

te e por preços acessíveis? Então 
anote na agenda as datas de aber-
tura de reservas em Avaré, Suarão 
e Ubatuba.

Sábado tem festa da 
primavera em Campos

A Colônia de Campos do Jor-
dão está preparando um cardápio 
especial para celebrar a chegada 
da primavera no sábado, 23 de 
setembro. Também vai ter músi-
ca ao vivo de excelente qualidade.

Diárias incluem três refeições 
e serviços de camareira. E na Co-
lônia tem piscina aquecida! Ligue 
e faça sua reserva.

Tem até 30% de 
desconto em setembro!

Não perca: as Colônias de 
Avaré e Suarão estão com 30% de 
desconto nas diárias em setembro. 
Campos do Jordão oferece 20% 
de desconto e o pagamento em 
Ubatuba pode ser por casa.

Restaurante e piscinas 
do clube reabrem dia 23

Ainda estamos em pleno in-
verno (a primavera chega dia 
23), mas o calorão já mostrou sua 
cara. Se você gosta de sombra e 
água fresca, o clube da APCEF é 
o lugar ideal para passar um dia  
refrescante.

No sábado (23) serão reabertas 
as piscinas e o restaurante do clu-
be de Interlagos. Aproveite! 

3 de outubro - para hospedagem  
em Avaré no mês de janeiro

3 de outubro - para hospedagem de 2 a 
7 de janeiro, em Suarão e Ubatuba

10 de outubro - para hospedagem de 8 a 
14 de janeiro, em Suarão e Ubatuba

17 de outubro - para hospedagem de 15 
a 21 de janeiro, em Suarão e Ubatuba

24 de outubro - para hospedagem de 22 
a 28 de janeiro, em Suarão e Ubatuba

31 de outubro - para hospedagem  
de 29 de janeiro a 4 de fevereiro,  

em Suarão e Ubatuba

Desenho do Lucas, primeiro lugar na categoria 
jardim no Concurso de 2016



Reforma trabalhista não irá impactar 
nos direitos dos empregados da Caixa

Jurídico

Justiça confirma direito de greve em 28 de abril na Caixa

O governo neoliberal é ardi-
loso ao criar estratégias meticulo-
sas para alcançar seu objetivo de 
desmonte da Caixa e privatização 
do banco público. A APCEF/SP 
retrata, em série especial, os prin-
cipais passos desta saga.

Já foram denunciadas, em 
edições anteriores, as péssimas 
condições de trabalho, metas 
abusivas, banalização dos cuida-
dos com a saúde do trabalhador, 
terceirização de atividades-fim e o 
processo de verticalização como 
ferramenta de assédio e pressão.

No sexto passo, relatamos o 
retrato da miopia por parte de al-
guns empregados da Caixa quanto 
aos impactos que as reformas tra-
balhistas do governo Temer têm 
em sua trajetória funcional. Enga-
nam-se aqueles que acreditam que 
a reforma - que entra em vigor em 
novembro - não reflete em suas 
relações de trabalho. 

Aos poucos, os impactos co-
meçam a aparecer. Os emprega-

dos comissionados já estão preo-
cupados com a mudança no artigo 
que trata da incorporação de fun-
ção. Antes, a lei garantia a incor-
poração para os descomissionados 
sem justo motivo e que estavam 
exercendo a atividade há 10 anos 
ou mais. Agora não garante mais. 

Essas mudanças geram grande 
estresse nos empregados que, in-
certos do futuro, ficam reféns das 
metas abusivas tentando manter 
seus empregos e salários.

E tem mais: a nova lei enfra-
quece as relações de trabalho, a 
negociação coletiva e o papel da 
Justiça do trabalho, quando valida 
que o negociado prevalecerá so-
bre o legislado. 

Impactos também incluem re-
muneração, permitindo o parcela-
mento da Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR) em mais de 
duas vezes; modifica o concei-
to de remuneração, retirando de 
sua composição itens como diá-
rias para viagem, ajuda de custo, 
prêmios e abonos, o que amplia 
a parcela da remuneração sobre a 
qual não incidirão encargos traba-

lhistas e previdenciários.
A jornada de trabalho tam-

bém é afetada, aumentando o 
limite diário sem necessidade de 
pagamento de hora extra, permite 
compensação de banco de horas 
em até seis meses e sem necessi-
dade de acordo formal.

As formas de contratação tam-
bém podem ser modificadas, já que 
a reforma permite a terceirização 
sem limites, o contrato temporá-
rio e intermitente, o teletrabalho 
ou home office, mediante regras 
informais, e a “pejotização”.

Os acordos por banco pode-
rão prevalecer sobre a Conven-
ção Coletiva e a reforma permite 
negociação individual para quem 
ganha acima de R$ 11 mil.

Essas mudanças revertem a 
lógica que originalmente inspirou 
a criação da legislação trabalhista 
de proteger o trabalhador. 

A direção da Caixa, alinhada à 
política de Temer, pode (e deve) 
aplicar as novas regras. Ainda 
acredita que o concurso público 
vai te blindar dessas armadilhas? 

“Estamos sentindo na pele as 
consequências da política do go-
verno na Caixa, coisa que muitos 
já viveram nos anos 90. Fica cada 
dia mais claro que nossa sobrevi-
vência na empresa só será possível 
por meio de mobilização e união 
da categoria bancária”, conta um 
empregado comissionado.

Sexto passo para desmotivar os empregados e destruir uma empresa pública

"Reforma altera 
incorporação de 

função, contratações 
e negociações na 

campanha salarial."

Os bancários da Caixa exer-
ceram seu legítimo direito de 
paralisação no dia 28 de abril e 
a Justiça reconheceu. A sentença 
da juíza Isabel Cristina Gomes, 
da 16ª Vara do Trabalho de São 
Paulo, reforça que “tais causas 
são legítimas, influenciam dire-
ta e indiretamente as condições 
de trabalho dos empregados e se 
mostram aptas a justificar o mo-
vimento deflagrado”.

O julgamento procedente ao 
pedido do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Osasco e 
Região determina que a Caixa 
devolva aos bancários o que foi 
descontado em função do dia pa-
rado, assim como as repercussões 

no descanso semanal remunerado. 
“As obrigações de fazer deverão 
ser cumpridas pela reclamada [a 
Caixa] no prazo de 10 dias do 
trânsito em julgado, sob pena de 
multa diária de R$ 10.000”, in-
forma a sentença. Cabe recurso.

Dia 30 de junho - Quanto à 
ação movida em razão do descon-
to do dia parado na greve geral 
de 30 de junho, o juiz substituto 
Tomás Pereira Job, da 35ª Vara 
do Trabalho de São Paulo, decla-
rou “incompetência material deste 
juízo de primeira instância para 
apreciar a lide” e encaminhou a 
ação ao Tribunal Superior do Tra-
balho.

Encontros em 
defesa da Funcef

Setembro

Outubro

Jogos Regionais do 
Sudeste, em Vitória (ES)12
Premiação do Concurso 
de Desenho, no Cinemark 

Shopping Eldorado
21

Eventos

Setembro

Jogos dos Aposentados, 
no clube23
Jantar da Primavera,  
em Campos do Jordão23
Seletiva Estadual do 
Talentos Fenae/Apcef30

Excursão para Petrópolis, 
Rio de Janeiro22
Encontro da Diversidade: 
no clube, 9 horas28

Reabertura das piscinas e 
restaurante do clube23

Gigov e SGE, na capital,  
13 horas e 15 horas21
Gigov, Gihab e Jirur, 
Ribeirão Preto, 14 horas25
SR Ribeirão Preto,  
16 horas25
Agência Araraquara,  
às 9h3026
Auditório da SR Ribeirão 
Preto, Av. Braz Olaia 

Acosta, 1.975, para aposentados, 
às 15 horas

26

Agência Bebedouro,  
às 9 horas27
Agência Barretos,  
às 15h3027
Agência Ribeirão Preto,  
às 9 horas28
Giret Ribeirão Preto,  
às 10h30 e 14 horas28
Sindicato dos Bancários 
de Ribeirão Preto, às 18h3028

Seja o Contato da 
APCEF em sua unidade

Contato da APCEF

A fim de aproximar ainda mais 
a APCEF/SP dos empregados, a 
Associação está realizando a es-
colha de Contatos.

Imprima a ficha de inscrição 
disponível no site e envie para 
o Departamento Sindical da AP-
CEF/SP, por malote ou e-mail. 

Informações, (11) 3017-8315 
ou sindical@apcefsp.org.br.

Ação Coletiva da APCEF/
SP - A audiência da ação coletiva 
movida pela APCEF/SP referente 
à greve geral do dia 28 de abril, 
acontecerá no dia 29 de setembro.

Ações disponíveis na APCEF

A APCEF/SP disponibiliza 
ação coletiva para associados 
até 27 de outubro para garan-
tir o direito de incorporação de 
função e, também, ação plúrima 
para solicitar adicional de que-
bra de caixa.

Para saber sobre essas e ou-
tras ações, ligue (11) 3017-8311, 
3017-8316 ou juridico@apcefsp.
org.br.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. à estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc, dep. de emp., 
2 vagas. Suely, (11) 99989-4513. 
• Alugo, Parque Vila Maria, próx. Marginal Tietê, 
15 min. metrô Tatuapé, 2 dorms., sala 2 ambs., 
garagem. R$ 800 + R$ 320 de cond. Marli, (11) 
98976-9497. 
• Vd. flat, na Alameda Campinas, capital, próx. 
metrô Trianon/Masp, Av. Paulista, Ed. Gazeta, Fa-
culdade Cásper Líbero, 30 m2, mobiliado c/ coz. 
equipada, limpeza diária, tv a cabo, internet, 1 
vaga. Aceita carta de crédito / financ. R$ 320 
mil. Vidimar, (11) 99449-6711 / vidimar.s@
globo.com.
• Alugo, Parque Vila Maria, próx. Marginal Tietê, 
15 min. metrô Tatuapé, 2 dorms., sala 2 ambs., 
garagem. R$ 800 + R$ 320 de cond. Marli, (11) 
98976-9497. 

Casas
• Vd., próx. ao metrô Ipiranga, capital, 10 x 25 
m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro dupla e 2 chuveiros), 
sala 2 ambs., 2 wc, edícula c/ banheiro, 3 caixa 
d’água, jardim, corretor lateral, quintal c/ árvo-
res frutíferas, 3 vagas (1 coberta). R$ 850 mil. 
Estuda proposta. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Vd., em Bragança Paulista, lot. fechado, 4 km 
do Shopping, 305 m, 200 á. u., 2 dorms. estilo 
americano (1 suíte), lavabo, sala 2 ambs., coz. 

grande, área gourmet integ. à piscina, rede p/ 
aquec. solar ou gás, porcelanato, 3 vagas. Márcia, 
(11) 99964-6353
• Vd., Itanhaém, Cibratel II, 1 quadra da praia, 
179 m2, 3 dorms. (1 suíte), coz. americana, quin-
tal, á. s., varanda, janelas em alumínio branco, 
c/ grades, 2 vagas. Aceita financ. Maurício, (11) 
5591-5600 / 2745-5200 / 99153-1813. 

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. a metrô, 3 
dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. c/ armários, 
quintal c/ churrasq., 2 vagas. Aceita financiamen-
to. R$ 650 mil. Mirian / Roberto, (11) 99941-1421 
/ 99629-2712. 
• Vd., Itu, 300 m2, 222 a. ú., 4 dorms., sala 2 
ambs., sala de jantar e tv., lavand., área de lazer 
c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, quintal, jardim, 
4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 99897-7176 / (11) 
97425-5629 (com.). 

Terrenos 
• Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, próx. à represa Jurumirim, 450 
m2, clube, portaria, restaurante. Quitado. R$ 10 
mil. Eiko, (11) 2946-7891/97509-7988.

Veículos 
• Citroen C3 Picasso Exclusive, 2013, 55 mil km, 
automático, tipo mini van, revisado, mecânica 

ok, pneus Michelin, suspensão e freios novos. 
Abaixo da tabela FIPE. Sérgio, (11) 3023-1495 / 
99938-1423 (Vivo).
• Corsa Sedan Classic Spirit 1.0, 2008, flex, ar 
cond., direção hidráulica. R$ 16 mil. Aceita contra 
oferta. Cecilia, (15) 3316 3643 / 3011 4018 / 9 
9794 2608. 
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, 
gasolina, catalisador, guincho-catraca, teto solar, 
tração positiva, com manual, final 8, mecânica 
e doc. ok. R$ 10 mil. Cristina, (11) 96426-7616 
(Tim). 

Diversos 
• Móveis para escola, estações de trabalho, 
mesas de reunião, cadeiras. Marcelo, (11) 
96072-8794. 

 
Casa em Bertioga, Villaggio

Alugo, para temporada e fins de semana, 
frente para a praia Indaiá, 2 dorms., cozinha 
completa, 2 wc, churrasqueira, piscina, gara-
gem. Acomoda oito pessoas. Diária, R$ 280. 
Anita, (11) 99451-2898.  

Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Imagens

Muita diversão nas Colônias durante feriado

Colônia de Avaré Colônia de Ubatuba

Colônia de Suarão

Colônia de Suarão Colônia de Suarão Colônia de Suarão

Colônia de Suarão

Nossa história 
em 110 manchetes

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

Somente com muita pressão da APCEF/SP e dos Sindicatos 
de Bancários é que a Caixa começou a pagar um grande 

número de horas extras devidas em 1998. O processo levou 
meses e precisou de muita união e mobilização para que o 

banco finalmente cumprisse com algo que é básico: pagar os 
empregados pelo trabalho realizado.

“até agora, mais de 25 mil 
extras negociadas"

No espaço da APCEF/SP em Campos do Jordão dar as boas-vindas à 
Primavera com uma divertida - e colorida - festa é tradição. Por isso, 

nosso #tbt desta semana relembra a edição de 2011.
E, não esqueça: neste sábado, 23 de setembro, acontece a Festa 
da Primavera deste ano. Reúna a família e amigos e venha curtir a 
chegada da estação mais florida do ano com a APCEF/SP e ainda 

curtir todas as atrações da belíssima cidade de Campos do Jordão.

setembro de 1998


