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O jornal do empregado da Caixa

Comunidade do Jardim Camargo Novo luta pela 
permanência de agência da Caixa

A permanência das atividades 
da agência Jardim Camargo Novo, 
localizada na região do Itaim Pau-
lista, capital, foi anunciada em 26 
de outubro, depois de muita luta. 

Em março, o presidente da 
Caixa, Gilberto Occhi,  anunciou 
o fechamento de cerca de 120 
agências em todo o país. 

Os critérios adotados para a 
escolha das unidades-alvos não 
foram divulgados, não chegaram 
ao conhecimento nem mesmo das 
Superintendências, incumbidas de 
organizar todo o trâmite em ape-
nas 45 dias.

No caso do fechamento da 
agência Jardim Camargo Novo, 
houve comoção da comunida-
de, que mobilizou-se juntamente 
com a APCEF/SP, o Sindicato dos 
Bancários e parlamentares.

Foram realizados atos, mani-

festações, abaixo-assinado e reu-
niões na Câmara Municipal e na 
Superintendência Regional Penha 
para impedir o fechamento da úni-
ca agência bancária existente em 
um raio de 8 km de um bairro 
localizado no extremo leste da 
capital.

Notícia aos empregados – 

Como fruto da mobilização, oge-
rente regional da Caixa Dalney 
Josmar informou aos empregados 
que o fechamento previsto para 13 
de novembro está suspenso e deve 
ser reavaliado em janeiro. “Mora-
dores disseram que querem fazer 
uma festa de reinauguração”, con-
tou um empregado. 

"Para os empregados da Caixa 

Foi criado em 31 de outubro, 
em Brasília, o Comitê Nacional 
em Defesa da Caixa, mais uma 
frente de luta para a manutenção 
do banco 100% público. 

O objetivo é reunir o máximo 
de trabalhadores, por meio de suas 
entidades representativas, a fim de 
intensificar a campanha "Defenda 
a Caixa você também", que visa 
combater as ameaças de privatiza-
ção. “Técnicos bancários, caixas, 
tesoureiros, gestores, advogados, 
analistas, arquitetos, engenheiros, 
técnicos sociais e aposentados, 
entre outros, devem unir-se e 
participar desta luta", enfatizou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra. 

"A ideia é unir esforços, colo-
car as diferenças de lado e estar 
juntos para que a Caixa continue 
a cumprir sua função social e 
contribuir para o desenvolvimento 
do país, o que ela só pode fazer 
se continuar pública”, reiterou o 
presidente da Fenae, Jair Ferrei-
ra, que representa as APCEFs de 
todo o país no Comitê.

Em um primeiro momento, in-
tegram o Comitê Nacional: Fenae, 
Fenag, Fenacef, Advocef, Aneac, 
AudiCaixa, SocialCaixa, Contraf 
e centrais sindicais. 

Entre os vários objetivos estão 
a mobilização dos empregados, o 
diálogo com setores da sociedade 
sobre a importância da Caixa e a 

busca de apoio junto a parlamen-
tares federais e estaduais, prefei-
tos e vereadores.

O próximo passo será a cria-
ção de Comitês Estaduais em De-
fesa da Caixa, de forma que se 
possa reunir o máximo de entida-
des representativas nesta luta.

Defenda a Caixa você tam-
bém - O carro-chefe do Comitê 
Nacional é a campanha “Defenda 
a Caixa você também”, lança-
da em 3 de outubro, no Rio de 
Janeiro, uma iniciativa da Fenae 
em parceria com as APCEFs e a 
Contraf-CUT. 

Artes e dados sobre a atuação 
da Caixa já estão disponibilizados 

a suspensão é emblemática, pois 
mostra que, com mobilização, é 
possível reverter o processo de 
enfraquecimento do banco para 
possível privatização, que inclui 
o fechamento de agências e re-
dução da folha de pagamento”, 
comemorou o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra.

no site www.defendaacaixa.com.
br para download.

Audiências públicas - para 
conscientizar trabalhadores da 
Caixa e a população sobre a im-
portância do banco público, estão 
acontecendo audiências públicas 
em todo o país. 

Em nosso estado já foram rea- 
lizados debates em Embu das 
Artes, Carapicuíba, Barueri, San-
to André, Diadema, Araraquara, 
Osasco, Guarulhos, Americana, 
Paulínia, Campinas. Na capital, 
dia 18, aconteceu audiência na 
Câmara Municipal e, dia 7, na As-
sembleia Legislativa. Acompanhe 
nosso site e participe desta luta! 

População, APCEF/SP e Sindicato dos Bancários em uma das muitas manifestações organizadas em outubro contra o fechamento da unidade
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Expediente

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

Reserve já sua mesa na  
21ª Festa do Chope da APCEF/SP
Até 12 de novembro, venda de mesas com preços especiais. Não deixe para a última hora

APCEF Indica

No subúrbio da 
modernidade -  
Di Cavalcanti 120 anos

As Colônias da AP-
CEF/SP são excelentes 
opções para os associados 
descansarem e passearem 
em feriados, férias e datas 
especiais, recebendo aten-
dimento exclusivo.

Fique atento e não per-
ca a oportunidade de pas-
sar dias incríveis em nos-
sos espaços. Para o Natal, 
há vagas apenas em Avaré. Ligue 
e faça sua reserva.

Tem vagas para o Natal na Colônia
de Avaré. Faça já sua reserva!

Colônias

Fique atento: já estão à venda 
as mesas para a 21ª Festa do Cho-
pe da APCEF/SP. O evento acon-
tece em 25 de novembro, sábado, 
às 21 horas, no clube da capital.

Vai ter muito chope Brahma 
e shows com a Banda PopSoul 
(ritmos variados), a dupla Breno 
e Luciano (sertanejo universitário) 
e, para finalizar, a bateria da es-
cola de samba Fábrica das Belas 
Artes. Sem contar o Campeonato 
de Chope, que faz a alegria da 
moçada.

Haverá traslado do metrô Con-
ceição (Linha Azul do metrô) até 
o local do evento. Confira os ho-
rários: ida, 20h30, 21h30, 22h30 
e 23h30; volta, 4h, 4h40, 5h30 e 
6h10.

Os ingressos da Festa podem 
ser solicitados pelo e-mail con-

Os valores dos convites e das 
mesas podem ser consultados em 
nosso site. Reserve já o seu.

vites@apcefsp.org.br, (11) 3017-
8339 ou na secretaria do clube 
pelo (11) 5613-5600.

Aposentados

"APCEF que nos 
inspira" será em 
dezembro. Participe!

Em homenagem aos 120 anos 
do nascimento de Di Cavalcanti, 
a Pinacoteca do Estado apresenta 
uma retrospectiva com obras de 
quase seis décadas da carreira do 
artista. São mais de 200 trabalhos 
pertencentes a coleções brasileiras 
e internacionais. Até 22 de janei-
ro, visitação gratuita aos sábados.

A Pinacoteca fica na Praça da 
Luz, 2, centro da capital. 

A APCEF/SP está preparando, 
para 7 de dezembro, o 1º Encon-
tro Anual dos Aposentados, com 
o tema “APCEF que nos inspira”, 
no clube da capital.

Você terá a oportunidade de 
reencontrar os colegas da Caixa, 
assistir palestra com neurologista 
e conversar sobre projetos da As-
sociação para o próximo ano. Ha-
verá traslado do metrô até o clube.

Inscreva-se pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Solicite seu bônus 
promocional e pague 
menos pelas diárias

Antes de fazer qualquer orça-
mento para sua próxima viagem, 
procure informações nas Colônias 
da APCEF/SP. Todo associado 
tem direito a promoções, atrações 
e ao Bônus Promocional, que dá 
direito a desconto nas diárias.

Avaré, Campos do Jordão, 
Salto Grande, Suarão ou Ubatuba 
esperam por você! Solicite seu 
bônus pelo (11) 3017-8306 ou 
faleconosco@apcefsp.org.br.

Teve semana especial 
para a criançada  
do CDH Cecom

Crianças de projeto 
participam da primeira 
simultânea de xadrez

As crianças que frequentam as 
aulas de xadrez no clube - projeto 
da APCEF/SP em parceria com a 
ONG Moradia e Cidadania - par-
ticiparam da primeira simultânea 
do esporte em 21 de outubro.

O evento envolveu oito crian-
ças e quatro enxadristas contra 
Dirk Dagobert Van Riemsdijk. "O 
evento representou uma conquis-
ta para as crianças, que puderam 
exercitar o que aprendem nas au-
las com um mestre do esporte", 
contou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec Bezerra.

40 judocas da ONG Moradia 
e Cidadania participaram, dia 22, 
da Copa Open Brasil de Judô, no 
clube da APCEF/SP. 

Participaram atletas do Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais e São Paulo. A ONG 
ganhou seis medalhas de ouro, cin-
co de prata e cinco de bronze.

APCEF Cidadã

A APCEF/SP e a ONG Mora-
dia e Cidadania promoveram, em 
outubro, uma semana especial 
para as crianças do projeto no 
clube da capital (CDH Cecom). 

Teve mediação de leitura com 
os alunos de balé e judô, entrega 
de kits, gincanas na piscina e lan-
ches deliciosos.

Conquistadas 16 
medalhas em Copa 
Interestadual de Judô

Verifique, também, vagas para 
os feriados e período de férias da 
criançada (dezembro e janeiro).



Trabalhadores da Vale e Siderúrgica
Nacional sofreram com privatizações

A luta contra a privatização 
da Caixa não defende apenas seus 
empregados, mas todo o povo 
brasileiro. Como banco de grande 
porte e linha de frente no desen-
volvimento do país, a Caixa é um 
importante patrimônio nacional de 
valor estratégico. Esse pensamen-
to esteve também por trás da cria-
ção da Companhia Vale do Rio 
Doce e da Siderúrgica Nacional. 

A criação das duas estatais - Si-
derúrgica em 1941 e Vale em 1942 
- ainda hoje é tida como um dos 
maiores feitos de Getúlio Vargas, 
presidente do Brasil na época, um 
marco na história nacional, ação 
fundamental para o desenvolvi-
mento do país e sua soberania. 

A Siderúrgica chegou a ter 
cerca de 25 mil trabalhadores 
diretos. Até então, a indústria 
brasileira não estava capacitada 
para fornecer produtos pesados, 
tais como trilhos e chapas de aço 
para ferrovias, estaleiros e cons-
trutoras. 

Em 1992 foi incluída no pla-
no de privatizações do governo 
Collor, o que foi concretizado no 
ano seguinte, com Itamar Franco. 

Além da perda do patrimônio 
nacional, a venda trouxe momen-
tos sombrios para seus trabalha-
dores. No estudo realizado pelo 

doutor em administração Eduardo 
de Camargo Oliva  - “A privati-
zação de empresas siderúrgicas 
brasileiras: reflexos na gestão de 
recursos humanos” -, que inclui 
também privatizações da Usimi-
nas, Cosipa e CST, é possível 
conhecer esta história.

Oliva afirma que na fase de 
preparação para a venda não hou-
ve preocupação com a requalifi-
cação ou orientação dos trabalha-
dores que seriam desligados. “A 
ação sindical nesta fase era inten-
sa, mas não foi possível impedir 
que as demissões ocorressem”, 
ressalta. 

Hoje, a Siderúrgica conta com 
menos da metade de funcionários 
que teve em seu auge.

Vale - O início do processo 
de privatização da Vale ocorreu 
em 1997, no governo FHC. A es-
tatal era a principal no ramo de 
mineração e infraestrutura. Em 
seu leilão foi vendida por R$ 3,3 
bilhões, quando, na época, apenas 
as suas reservas minerais eram 
calculadas em mais de R$ 100 bi. 

Seu controle acionário passou 
para um consórcio que se formou 
pela associação de fundos fede-
rais de pensão, à frente, o Previ 
(funcionários do Banco do Brasil)  
com o Bradesco (que montou o 
edital de venda, o que muitos 
apontam como motivo pelo qual 
não poderia se tornar controlador), 
a japonesa Mitsui e uma subsidia-
ria do BNDES, a BNDESpar. 

Em junho de 2017, uma as-
sembleia extraordinária da em-
presa decidiu privatizá-la de vez. 
Com novas regras, acabou-se o 
hibridismo de uma empresa priva-

da na qual o governo continuava a 
participar. Agora, o controle passa 
principalmente para as mãos de 
investidores estrangeiros, em sua 
maioria chineses.

Este processo é lamentado até 
hoje. Em artigo que lembra os 
20 anos da privatização da Vale, 
o escritor Pedro Carrano aponta 
que a conduta da empresa após 
a venda tem sido de “atropelo da 
legislação trabalhista e aumento 
das práticas antissindicais; ex-
portação com alto consumo de 
energia e nenhum beneficiamen-
to dos produtos; e intensificação 
da produção voltada para fora, o 
que causa rápido esgotamento das 
reservas minerais e impactos no 
meio ambiente. O caso da lama 
da Samarco dispensa apresenta-
ções”, conclui.

Em ambos os casos, os de-
fensores das privatizações costu-
mam reforçar os números de lu-
cro crescente destas companhias 
pós-venda. Mas o tema não pode 
ser tratado de forma tão simples, 
ignorando os trabalhadores e a 
soberania nacional. Por mais que 
continuem gerando empregos, é 
patrimônio nacional nas mãos de 
outros países. E isso inclui a for-
ma com que os empregados des-
sas companhias são tratados hoje.

É mais um exemplo do que 
pode ocorrer com a Caixa, caso 
sua privatização seja levada a 
cabo por Temer e seus aliados. 

Anos depois, a Siderúrgica conta com menos da metade da quantidade de funcionários

Associados têm 
descontos em 
academia e MBA

Convênios

Agenda

• Academia K2
Avenida Luiz Dumont Villares, 
200, Santana, capital, (11) 2283-
3600 - www.academiak2.com.

br. Vantagens: 20% 
no plano semestral e 
35% no plano anual.

• Pecege USP
Rua Alexandre Herculano, 120, 
bloco B, T6, Vila Monteiro, Pi-
racicaba, (19) 3375-4250. Vanta-
gens: 10% nas mensalidades de 
cursos de MBA 
presencial e à dis-
tância.

Informações,  
ligue (11) 3017-8332 ou 

convenios@apcefsp.org.br.

Novembro

Passeio de Maria Fumaça, 
com saída de Guararema11

Festa do Havaí, 
na Colônia de Suarão25

Festa Tropical,  
na Colônia de Ubatuba18

Festa do Chope, no clube,  
a partir das 21 horas25

Saúde Caixa

Os representantes eleitos do 
Conselho de Usuários do Saúde 
Caixa - dentre eles, a diretora da 
APCEF/SP Ivanilde de Miranda - 
lançaram na segunda-feira (6) um 

Conselho de Usuários é contra proposta da direção da Caixa
manifesto contra a proposta anun-
ciada pela Caixa para o estabele-
cimento de um teto de 6,5% da 
folha de pagamento anual como 
limitador para as despesas admi-
nistrativas e assistenciais com o 
plano de saúde.

Segundo o documento, com 
esta medida, a direção do banco 
pretende impor a transferência 
dos custos do plano para os tra-
balhadores. O manifesto lembra, 

ainda, que o reajuste das mensa-
lidades foi suspenso por liminar, 
que será julgada somente em ja-
neiro de 2018.

Por fim, o documento ressalta 
que “(os representantes eleitos do) 
Conselho de Usuários do Saúde 
Caixa continuará atuando na de-
fesa dos interesses dos trabalha-
dores e dos seus direitos, que são 
legítimos e foram conquistados 
com muita luta”.

Fenae

Essa é a pergunta que a crian-
çada terá de responder para par-
ticipar do concurso “Folclorinho, 
uma historinha divertida”, organi-
zado pela Fenae. Podem participar 
dependentes nascidos a partir de 
1º de janeiro de 2005.

Os arquivos e os dados do 
associado e de seu dependente 
devem ser enviados para folclo-
rinho@fenae.org.br até 19 de no-
vembro.

Confira o re-
gulamento com-
pleto em nosso 
site, em Notícias 
Fenae.

O que você faria se 
pudesse passar um dia 
com Saci e seus amigos?



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.
• Vd., flat, Alameda Campinas, capital, próx. 
metrô Trianon/Masp, Av. Paulista e Ed. Gazeta, 
30 m2, mobiliado, coz. equipada, limpeza, tv a 
cabo, internet, 1 vaga. Aceita carta de crédito / 
financ. Vidimar, (11) 99449-6711 / vidimar.s@
globo.com.
• Aluga, em Bragança Paulista, Cond. Bragança 
III. Fábio, (11) 97115-1473
• Vd., Guarujá, Praia de Pitangueiras / Morro do 
Maluf, 3 dorms., dep. de emp., 2 vagas. Estuda 
troca por imóvel em São Paulo ou São José dos 
Campos. Maria Emília, (13) 99706-8620 / emilia-
pinder@yahoo.com.br. 
• Vd., Vila Vera, capital, R. Descampado, cond. 
Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 2 wc. c/ 
box e armários, á. s., sacada c/ fechamento. R$ 
410 mil. Armando, (11) 99804-7590. 
• Vd., Praia da Enseada, Guarujá, próx. à Unaerp, 
mercados, 74 m2, novo, 2 dorms. (1 suíte), sala 2 
ambs., coz. americana, á. s., varanda, tv a cabo, 
piscinas, salão de festas e jogos, churrasq., sau-
na, garagem. R$ 280 mil. Aceita financ. e FGTS. 
Estuda permuta. Walter, (13) 3321-9146 / 98202-
3805 (após 12h) / walterjr1962@hotmail.com.

Casas
• Vd., próx. ao metrô Ipiranga, capital, 10 x 
25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro e 2 chuveiros), 
sala 2 ambs., 2 wc, edícula c/ banheiro, 3 caixas 
d’água, jardim, corredor lateral, quintal c/ árvo-
res frutíferas, 3 vagas (1 coberta). R$ 700 mil. 
Estuda proposta. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim).
• Vd., Bragança Paulista, lot. fechado, plana, 305 
á. u., 200 m, 2 dorms. estilo americano (1 suíte), 
sala 2 ambs., área gourmet integ. à piscina, rede 
p/ aquec., porcelanato, 3 vagas. Márcia / Julio (11) 
9964-6353 / caramaschi12000@yahoo.com.br.

 
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., Jardim Imperial, Atibaia, novo, 2 dorms., 
70 m2, quintal. R$ 225 mil. Aceita financ. Arthur, 
(11) 98353-5441 / Rafael, (11) 98118-3019. 

Terrenos 
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube, restau-
rantes, piscinas, quadras, segurança, portarias. 
Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos 
• Corsa Sedan Classic Spirit 1.0, 2008, flex, ar 
cond., direção. R$ 16 mil. Aceita contraoferta. Ce-
cília, (15) 3316 3643 / 3011-4018 / 99794-2608. 
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, gaso-
lina, catalisador, guincho-catraca, teto solar, tra-
ção positiva, c/ manual, final 8, mecânica e doc. 
ok. R$ 10 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
 • Peugeot 307 Sedan Presence, 2006, flex, ban-
cos de couro, travas e vidros elétricos. Solicite fo-
tos. Marilza, (11) 2082-3296 / 99588-5157 (Vivo). 
• Ford Fiesta 1.6, 2014, 16V, automático, verme-
lho, única dona, 53 mil km, airbag, alarme, farol 
de neblina, freios ABS, ar-condic., computador, vi-
dros, travas e retrovisores elétricos, rodas, som 
original, sistema Isofix. Davi, (11) 94722-7959. 
 
Diversos 
• Terreno, Cem. Parque dos Girassóis, Parelhei-
ros. R$ 6.500. Geny, (11) 96283-8141 / 5641-7257
 
Permutas 
• Dalton Sérgio Moreno, TBN, ag. Mooca Plaza 

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

2º Encontro da Diversidade

Vídeo

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!

Com a direção do banco recusando-se a oferecer reajuste para os 
empregados da Caixa, a perspectiva era passar dois anos com o 
mesmo valor. Naquela época, não havia garantia para que fizesse 
a reposição da inflação, por isso, os salários poderiam ficar sem 

reajuste até setembro de 1997.

“dois anos  
com o mesmo salário"

Em 2014, a líder espiritual Monja Coen falou sobre “dar 
vida aos nossos anos” em uma palestra promovida pela 
APCEF/SP, na sede da entidade. No #tbt desta semana 

relembramos o encontro com a líder espiritual. No último 
sábado, dia 28, a Monja voltou às dependências da 

Associação e falou sobre o respeito às diferenças no 2º 
Encontro da Diversidade no clube da capital.

setembro de 1996

Em encontros promovidos pela APCEF/SP, os empregados 
da área de retaguarda apontaram uma série de problemas 

que iam da falta de pessoal até infraestrutura precária. Estes 
trabalhadores uniram-se para definir as mudanças que 

deveriam ser aplicadas com urgência e as que poderiam ser 
implantadas a longo prazo. 

trabalhadores da área de 
retaguarda definem ações 

para exigir mudanças"
julho de 2005

Shopping, foco no Social e PF, deseja permuta 
para área-meio ou região da Av. Paulista, mesma 
função. Contato: (11) 97989-1027. 
• Leonardo Cymberknop, ag. Planalto Paulista, SR 
Paulista, deseja permuta para SR Baixada Santis-
ta, com função de caixa. Contato: (13) 3471-2099 
/ (11) 96380-6262. 
• Nathalie Oliveira, ag. Jaçatuba, Santo André, 
deseja permuta para área-meio do Largo da 
Concórdia, Sicoc, São Paulo. Contato: (11) 95083-
9809. 
• Héberson Sette de Almeida, técnico bancário 
novo, sem função, ag. Valinhos, deseja permuta 
para Louveira ou triangulação que atenda neces-
sidade dos três funcionários. Contato: caixa mail 
com C116116-5 ou (19) 99356-2896. 

Casa em Bertioga
Alugo, para temporada e fins de semana, no 
Villaggio, frente para praia Indaiá, 2 dorms., 
cozinha completa, 2 wc, churrasqueira, piscina, 
vaga de garagem. Acomoda 8 pessoas. Diárias, 
R$ 280. Anita, (11) 99451-2898. 

Apartamento no Guarujá 
Vd. ou aluga para temporada, Morro do Maluf, 
entre as praias Pitangueiras e Enseada, Gua-
rujá, 3 dorms., 2 vagas. Acomoda 8 pessoas. 
Emília, (13) 99706-8620.

Apartamento em Caraguatatuba
Alugo, para temporada ou fim de semana, 
praia Martin de Sá, 50 m da praia, 2 dorms., 
2 wc. Cleuza, (11) 98021-7789. 

Encontro reuniu associados no clube, dia 28, para conversar sobre amor e respeito ao próximo

Encontros em defesa da Funcef
Debates sobre contencioso e equacionamento acontecem em todo o estado. Acompanhe a agenda

Piracicaba Rio Claro Jundiaí


