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O jornal do empregado da Caixa

Mais respeito e valorização. 
Esta foi a cobrança dos represen-
tantes dos empregados durante 
negociação da mesa permanente 
na terça-feira (24), em Brasília. 
Esta foi a primeira reunião deste 
ano. A Contraf-CUT e a CEE-Cai-
xa protestaram contra as medidas 
unilaterais que visam encolher o 
banco e restringir os direitos dos 
empregados. Veja alguns dos as-
suntos debatidos na reunião:

PCDs - A representação nacio-
nal dos empregados reivindicou 
posição da Caixa sobre a reco-
mendação do Tribunal de Contas 
da União (TCU) em torno da con-
tratação de pessoas com deficiên-
cia (PCDs).  Os interlocutores do 
banco disseram que continuam es-
tudando a melhor alternativa para 
cumprir a orientação do TCU. 
Este tema, aliás, consta também 
no Acordo Coletivo de Trabalho 
2016/2018. Informaram, ainda, 
que o número de contratados por 
PCDs é de apenas 2% do total 
estabelecido e que, hoje, não há 
condições de alcançar o patamar 
mínimo legal de 5%.

Saúde do Trabalhador - Foi 
cobrada a construção de uma po-
lítica nacional de enfrentamento 
dos problemas provocados pelo 
grande volume de adoecimentos 
de trabalhadores dentro da empre-
sa. A precarização das condições 
de trabalho devido à falta de em-
pregados, cobrança de metas abu-
sivas e jornada extenuante, além 
das ameaças de retirada de função 
e transferências compulsórias está 
causando o adoecimento de prati-
camente todo o quadro de pessoal.

Reestruturação - O novo mo-
delo de reestruturação, lançado 
dia 19 e denominado Programa 
Eficiência, também fez parte da 
pauta da negociação. 

A Caixa não apresentou deta-
lhes sobre as medidas que preten-
de adotar. Informações prelimi-
nares sobre o programa apontam 
que o processo irá afetar áreas es-
tratégicas para o papel social do 
banco, como programas sociais, 
habitação e FGTS. 

Funcef - Os representantes 
dos trabalhadores reiteraram o pe-
dido de instalação de um grupo de 

trabalho para tratar de as-
suntos relacionados à Fun-
cef e cobrou solução para 
o contencioso judicial, cuja 
postergação representa um 

risco para a sustentabilidade 
dos planos de benefícios. 

Saúde Caixa - O Saú-
de Caixa é o plano de 

grande porte do país 
com mais reclama-
ções por benefi-
ciário, conforme 
ranking divulgado 
pela Agência Na-

cional de Saúde 
Suplementar (ANS). 

São 8,69 ocorrências para cada 
10 mil usuários. A Caixa afirmou 
haver perspectiva de a empresa 
sair do ranking da ANS a curto 
prazo, devido a mudanças imple-
mentadas em toda a sistemática de 
funcionamento do plano de saúde. 
Informou também que foram cria-
dos novos canais de atendimento, 
assim como foram oferecidos cur-
sos de reciclagem para as equipes 
de atendentes. 

Verticalização A Contraf-
-CUT e a CEE-Caixa cobraram, 
mais uma vez, esclarecimentos 
sobre o processo de verticaliza-
ção. A empresa mudou o modelo 
de segmentação dos clientes Pes-
soa Jurídica e Pessoa Física, o 
que vem impactando diretamente 
os empregados, a ponto de muitos 
que prestam atendimento social 
estarem sendo direcionados para 
a prospecção de clientes de alta 
renda e para a venda de produtos, 
repetindo a estratégia das institui-
ções privadas. 

A justificativa da Caixa foi 
a mesma de sempre: redução de 
custos.

Loterias e ameaça de leilão 
- Foram cobrados esclarecimentos 
a respeito do leilão de produtos 
da Loteria Instantânea (Lotex), 
responsável pela “raspadinha”, 
cujo processo encontra-se em an-
damento. A informação é de que 
muitas empresas nacionais e es-
trangeiras estão habilitando-se a 
participar desses leilões, inclusi-
ve a Caixa Instantânea Sociedade 
Anônima.

A Contraf-CUT e a CEE-Caixa 
lembraram que, já há algum tem-
po, foi deflagrado um processo de 
sucateamento de empresas, bens 
e serviços públicos, muito pare-
cido com o que ocorreu durante 

o governo de Fernando Henrique 
Cardoso, nos anos 90. Por isso, 
os esclarecimentos sobre o leilão 
para a concessão de produtos da 
Lotex fazem-se necessários na 
luta para evitar retrocessos contra 
a Caixa 100% pública.

Time de vendas - A represen-
tação nacional dos trabalhadores 
questionou também o chamado 
“time de vendas”, que expõe in-
dividualmente os empregados e 
atua como uma forma disfarçada 
de ranqueamento. Os casos não 
são localizados. 

A Caixa disse que o gestor tem 
acesso aos dados de toda a equipe, 
mas não pode divulgar o ranking 
dos empregados que fazem parte 
de sua equipe.

CPA-20 - Em relação ao CPA-
20, a principal preocupação das 
entidades representativas é com 
a ameaça de descomissionamento 
arbitrário de empregados. O prazo 
para validação das certificações 
deve ser prorrogado pelo menos 
até meados de maio. “A exigência 
de CPA-20 para todos os gerentes 
de carteira é uma arbitrariedade 
da gestão. Não é prática dos de-
mais bancos, um ataque direto aos 
empregados do banco”, explica o 
diretor da APCEF/SP Edvaldo 
Rodrigues.

"Nossa melhor resposta para 
essa política de ataque aos direi-
tos dos trabalhadores é a mobi-
lização", convoca o diretor-pre-
sidente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra. 

Uma nova reunião com o ban-
co foi agendada para 23 de maio 
(a confirmar). Um dos destaques 
da pauta será a questão relaciona-
da ao pagamento do adicional de 
insalubridade para os avaliadores 
de penhor.



Colônias

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Inscrições para Corrida e Caminhada 
Fenae - Graacc terminam dia 1º

Eventos

Prazo para se associar e participar 
dos Jogos da Fenae acaba dia 30

A primeira edição da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa acon-
tece dia 13 de maio, junto com a 
18ª Corrida e Caminhada Graacc, 
a prova de corrida de rua mais 
solidária de São Paulo. 

O percurso passa por um dos 
mais bonitos cartões postais da 
cidade: o Parque do Ibirapuera. 

Toda a renda do evento é des-
tinada ao tratamento de crianças 
e adolescentes com câncer atendi-
das pelo Hospital do Graacc.

Inscrições até 1º de maio no 
site da APCEF/SP. Informações 
pelo telefone (11) 5613-5601 ou 
e-mail esportes@apcefsp.org.br. 

Termina no dia 30 de abril o 
prazo para se associar às APCEFs 
e participar dos Jogos da Fenae 
2018. O evento será realizado em 
São Paulo, entre 14 e 21 de julho.

Os Jogos da Fenae, cuja pri-
meira edição foi disputada em 
1987, ocorrem tradicionalmente 
em agosto. Este ano, porém, foi 
necessário mudar para o mês an-
terior para adequar o evento à 
disponibilidade da USP, que esta-
rá em férias no período escolhido.

Outra novidade da edição de 
2018 é a inclusão de duas provas, 
a de tênis de mesa para duplas 
mistas e a prova de natação 4 
x 50 m medley masculino e fe-
minino nas categorias absoluto e 
máster. A Comissão Técnica ex-
cluiu os 200 m medley masculino 

As reservas para julho, pe-
ríodo de férias escolares, serão 
abertas na terça-feira, 8 de maio, 
nas Colônias de Avaré, Suarão e 
Ubatuba. Ligue no espaço de sua 
preferência, a partir das 7 horas, 
e garanta sua vaga.

Para hospedagem em julho, 
em Campos do Jordão, as reser-
vas estão abertas desde março. 

Dia 8 serão abertas 
reservas para férias  
de julho

Trio Ó do Forró e dupla semifinalista do The 
Voice Brasil animam Festa Junina da APCEF

Em maio, as hospedagens 
nas Colônias da APCEF/SP es-
tão com descontos imperdíveis, 
confira: 20% em Ubatuba, 30% 
em Avaré e Suarão.

As promoções não são válidas 
para feriados.

Confira as promoções 
para o mês de maio 

Mamães não pagam 
em Avaré e Campos

Anote na agenda: 9 de junho, 
sábado, a partir das 17 horas, no 
clube da capital, acontece a tradi-
cional Festa Junina da APCEF/SP.

Vai ter bolo de milho, cachor-
ro-quente e vinho quente, brin-
cadeiras como pescaria, boca de 
palhaço, tomba latas, corrida do 
saco, ovo na colher, passa chapéu 
e sapato de lata. 

Para completar a noite, que tal 
participar da quadrilha? 

Atrações - O trio Ó do Forró 
sobe ao palco para colocar todo 
mundo para dançar ao som de 
xote, xaxado, baião e forró. A 
dupla de sertanejo universitário e 
semifinalista do The Voice Brasil, 
Alysson e Adysson, também ani-
mam a noite.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339, 3017-8358 ou 3017-8355.
Descontos nas compras de ingres-
sos até 30 de maio.

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Primeira edição da Corrida Fenae do Pessoal da Caixa acontece dia 13, no Parque do Ibirapuera

A APCEF/SP preparou uma 
promoção especial para as mães 
em Campos do Jordão e Avaré. 
No período de 11 a 13 de maio, 
mãe associada titular acompanha-
da do filho e de pelo menos 1 
pagante (pode ser o filho ou outra 
pessoa) ganha sua hospedagem. 

A mãe acompanhada do asso-
ciado titular pagante ganha 50% 
de desconto.

Esportes
Detalhes que fazem a diferença para uma 
hospedagem agradável em Campos do Jordão

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa em 2017, realizada durante evento do Graacc

Inscrições abertas para 
Torneio Relâmpago de 
Xadrez no clube

No dia 12 de maio, sábado, o 
clube da APCEF/SP, em Interla-
gos, capital, irá sediar o Torneio 
Relâmpago de Xadrez 2018 da 
Associação. A competição terá 
início às 9h30, na sala de troféus.

Poderão participar associados 
e dependentes. Inscrições por 
meio de formulário disponível no 
site da APCEF/SP. Não há valor 
de inscrição. 

O tempo de jogo será de 5 
minutos por jogador e o sistema 
de disputa será decidido em con-
gresso técnico no dia do torneio, 
dependendo do número de joga-
dores inscritos.

Dúvidas, ligue (11) 5613-5601 
ou envie e-mail para esportes@
apcefsp.org.br.

e feminino absoluto e máster. A 
exemplo de 2016, haverá a prova 
de natação paralímpica.

Para se associar, acesse www.
fenae.org.br/associacao. Informa-
ções sobre os Jogos, ligue (11) 
5613-5601.

Prova de natação paralímpica nos Jogos da 
Fenae 2016, em Blumenau, Santa Catarina
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EXPEDIENTE

Governo atropela Acordo Coletivo e 
cobra novas regras para o Saúde Caixa

APCEF Indica

Excursão Maeda
De R$ 170 por R$ 142,50

Se você busca sossego, ener-
gias renovadas e diversão, não 
perca a excursão para o Parque 
Maeda, em Itu, dia 12 de maio, 
7 horas, saída da Barra Funda. 

Descontos no site www.bi-
lheteria.com/apcefsp. Solicite 
código pelo convenios@apcefsp.
org.br para mais 5% (valor final 
com desconto extra: R$ 142,50).

Aproveite os descontos 
em educação

Convênios

• Colégio Santo Agostinho - 
Praça Santo Agostinho, 79, Li-
berdade, capital, (11) 3388-2588 
- www.csa.osa.org.br. Desconto: 
10%.

• Wise Up - unidades na capital 
e no interior, confira em www.
wiseup.com. Desconto: 15% em 
cursos na Wise Up, Wise Up 
Teens, You Move e Wise Up 
Life; 20% no material didático 
dos cursos.

Informações, (11) 3017-8300 
ou convenios@apcefsp.org.br.

Fenae

Andressa De Col, associada à 
APCEF/PR, é a ganhadora da se-
gunda viagem para a Rússia, com 
direito a acompanhante, para tor-
cer pelo Brasil. Em mais um sor-

teio da campanha “Nossa 
história continua na sua”, 
realizado no sábado (14), 
concorreram os associa-
dos que indicaram cole-

gas para se associar. 
Foram sortea-

das também cinco cafeteiras Nes-
presso entre os novos associados. 
Thays Helena Canizela, de Ouri-
nhos, foi uma das ganhadoras.

Campanha - Lançada em ja-
neiro, a nova campanha de asso-
ciados da Fenae e APCEFs já sor-
teou dois iPhones 7, duas Smart 
TVs e 10 cafeteiras. Outras via-
gens serão sorteadas até janeiro de 
2019: para o Natal Luz, em Gra-
mado (RS); para o evento HSM 
Management, em São Paulo (SP); 
e para Paris.

Quem se associa pelo site 
paga R$ 49,90 por 60 dias. Aces-
se www.fenae.org.br/associacao e 
conheça a campanha.

Associada do Paraná foi a 
ganhadora da viagem para a Rússia

Já fez sua doação 
para a Campanha do 
Agasalho da ONG?

Até 10 de maio, a ONG Mora-
dia e Cidadania arrecada doações 
para a Campanha do Agasalho 
deste ano. Você pode doar roupas 
e calçados, itens de cama, mesa e 
banho; ou utensílios domésticos. 
Todas as doações devem estar em 
bom estado e limpas.

As entregas podem ser feitas 
nos seguintes endereços: CDH 
Novo Norte - Av. Manuel Antônio 
Gonçalves, 585, Jardim Guançã, 
capital, (11) 2901-3327 e 98613-
0276; ou CDH Cecom (clube da 
APCEF/SP) - Av. Yervant Kissa-
jikian, 1.256, Interlagos, capital, 
com Donizete ou Viviane, (11) 
98613-0330.

As Eleições Funcef 2018 fo-
ram encerradas às 18 horas da 
quarta-feira (18). A Chapa 1 - 
Controle e Resultado foi mais vo-
tada, com 36.431 votos (56,99%). 
A Chapa 2 obteve 27.491 votos 
(43,01%). Houve ainda 187 votos 
em branco e 399 nulos. Ao todo, 
64.508 pessoas votaram.

Mobilização dos trabalhadores pela manutenção do benefício deve se intensificar

Aposentados

Tem homenagem para 
as mães no APCEF de 
Portas Abertas de maio

Para o dia 9 de maio, quar-
ta-feira, está programada mais 
uma edição do APCEF de Portas 
Abertas, com homenagem para 
as mães, workshop de estilo, 
lanche da tarde e comemoração 
dos aniversariantes do mês. 

Anota aí: às 14 horas, na 
sede da APCEF/SP, centro da 
capital. Ligue (11) 3017-8339 ou 
mande e-mail para convites@ap-
cefsp.org.br e reserve sua vaga.

APCEF Cidadã

Pela primeira vez na história 
da Fundação, o pleito foi decidido 
em dois turnos, realizados de 2 a 
4 de abril e de 16 a 18 de abril.

Os diretores de Administra-
ção, de Benefícios e de Planeja-
mento e Controladoria, os dois 
conselheiros deliberativos (mais 
dois suplentes) e o conselheiro 

fiscal (e suplente) serão empossa-
dos nos cargos no dia 30 de maio 
próximo. "Esperamos que, nesses 
próximos quatro anos, sejam apre-
sentadas iniciativas por parte dos 
diretores eleitos pelos participan-
tes para solucionar o problema do 
contencioso", explica o diretor da 
APCEF/SP Edvaldo Rodrigues.

Funcef

Chapa 1 é a mais votada nas eleições de 2018

Em ofício, o Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, por meio da Secreta-
ria de Coordenação e Governan-
ça das Empresas Estatais (Sest), 
orientou e cobrou presidentes das 
Empresas Estatais Federais quan-
to à aplicabilidade imediata da 
Resolução nº 23, publicada em 
18 de janeiro de 2018.

As cláusulas da Resolução nº 
23 impõem medidas aos planos 
de saúde dos empregados destas 
empresas que retiram direitos, 
impactam na sustentabilidade dos 
planos e definem diretrizes para o 
custeio do benefício de assistên-
cia à saúde nas empresas públicas, 
como é o caso do Saúde Caixa.

O documento destaca que 
“não serão permitidas novas ade-
sões, que os novos editais de pro-
cessos seletivos para admissão de 
empregados públicos não devem 

prever a oferta do benefício, que 
os próximos Acordos Coletivos de 
Trabalho não deverão detalhar a 
oferta do plano de saúde”.

Além disso, o ofício apresen-
ta que “o custeio do benefício 
de assistência à saúde feito pela 
empresa somente será concedido 
durante a vigência do contrato de 
trabalho, neste caso respeitando o 
direito adquirido”. 

“A assessoria jurídica da Fe-
nae está analisando a Resolução e 
possíveis desdobramentos gerados 
por interpretações, especialmente 
na questão do direito adquirido”, 
comenta o diretor da APCEF/SP 
Edvaldo Rodrigues.

A Resolução nº 23, em seu ar-
tigo 17, estabelece o prazo de até 
quatro anos para que as empresas 
que estiverem operando seus be-
nefícios de assistência à saúde em 
desacordo com o previsto façam 

a adequação. No entanto, exigem, 
por meio do ofício, aplicabilidade 
imediata.

“Até 31 de agosto, sustentado 
pelo Acordo Coletivo de Traba-
lho, as diretrizes do Saúde Cai-
xa devem ser mantidas no atual 
modelo", explica o diretor da 
APCEF/SP. "Após esta data não 
há garantias, por isso que a mo-
bilização de todos os empregados 
neste ano é fundamental para 
mantermos nosso plano de saúde, 
que é sustentável e superavitário”, 
enfatiza.



Anúncios

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

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., kit na República, capital, Av. Ipiranga, 200 m do 
metrô República, esq. Santa Ifigênia, 40 m2, reformado. R$ 
245 mil (cond. R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359. 
• Vd., Vila Santo Estéfano, capital, fácil acesso ao metrô 
São Judas, 5º andar, 2 dorms., 1 wc, armários planejados, 
sacada, quadra, churrasq., parquinho, piscina, sauna, sa-
lão de festas, academia, 1 vaga. R$ 320 mil. Vânia, (11) 
5589-9027 / (11) 99414-8160.
• Vd., Jd. Imperador, Praia Grande, 200 m da praia, 2 dor-
ms. (1 suíte), 1 wc, coz. azulejada, á. s., sacada, portaria, 
portão eletrônico, salão de festas, churrasq., 2 vagas. R$ 
R$ 230 mil (cond. R$ 338,00). Adriana, (11) 99914-9077.

Casas
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal com churrasq., 
jd. de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 680 mil. 
Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 / fotos pelo Whastsapp. 

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

Imagens

Inspira Fenae 2018

Vídeo

Excursão para a Colônia de Avaré

Agenda

Maio

Junho

#tbt

2016: Festa do Havaí em Ubatuba

Sobrados
• Alugo, novo, próx. Metrô Guilhermina-Esperança, capital, 
3 dorms. (1 suíte), coz. americana, quintal, 1 vaga. Vera, 
(11) 98538-8475 ou (11) 2362-2361. 

Terrenos 
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 
lote 13/Q IA, 450 m2, clube, restaurantes, pisc., quadras, 
segurança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda 
proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville II, 300 m, ligeiro 
declive à esquerda, excelente vista. R$ 150 mil. Márcia, 
(11) 97264-9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br

Veículos
• Focus S Sedan, 2.0, automático, 14/15, 37 mil km, farol 
de neblina, sensor de estac., revisões feitas na Ford Auto-
prime. R$ 49.800 mil. Márcio, (11) 98515-9193. 

Diversos 
• Coleção para montar, completa, McLaren MP4/4, 1988, 

Honda esc. 1/12, Ayrton Senna. Acompanha fascículos 
encadernados para montagem e containers. R$ 4.100. 
Miguel, (11) 98333-8740 (Tim). 
• Volante Logitech G29, Driving Force PS3/PS4, c/ efeitos 
realistas e pilotagem, 6 meses de garantia, na caixa, 
sem arranhão. R$ 1.600. Miguel, (11) 98333-8740 (Tim). 

Permuta
• Marco Antônio Cavichioli, ag. Itaim, deseja permuta pa-
ra SR Baixada Santista (Santos), função de caixa. Contato: 
(11) 99273-9103

Apartamento - Morro do Maluf, Guarujá 
Alugo, para temporada e fins de semana, 2 vagas. 
Acomoda 8 pessoas. Emília, (13) 99706-8620.

Apartamento - Praia do Tombo, Guarujá 
Aluga, para fins de semana ou temporada, uma quadra 
da praia, 2 dorms. (1 suíte), coz. completa c/ utensílios, 
sala 2 ambs., sacada de frente para o mar, ar-condic., 
TV, Wi-Fi, piscina. Acomoda 8 pessoas. 1 vaga. Eliana, 
(11) 94128-2271 (WhatsApp).

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, para temporada ou fins de semana, lito-
ral norte, c/ 2 dorms., 2 wc, churrasq., ar-cond., 
ventilador de teto. Acomoda até 7 pessoas.  
Preço das diárias, baixa temporada: R$ 280.  
Alta temporada (dez., jan. e fev.): R$ 350. Anita, (11) 
99451-2898. 

Souzaneto
Construções e Reformas

Executamos serviços de construção (pequeno porte) e 
reformas (serviços de pedreiro, carpinteiro, pintor, ele-
tricista, etc.). Garantimos qualidade do serviço e prazo 
de execução! Peça agora mesmo um orçamento. Con-
tato: (11) 4442-0200 / 99807-0989 / souzaneto.c.e.i@
gmail.com.

Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa - Graac, no Ibirapuera, capital

Dia 13

APCEF nos Passos da Cultura, 
passeio em Barra Bonita e Avaré

Dias 19 e 20

Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa, no clube

Dia 10

Festa Junina em Suarão
Dia 29

Ubatuba fecha para manutenção
Dia 4

Comemoração do Dia das Mães, 
nas Colônias da APCEF/SP

Dia 13

Abertura de reservas para feriado de
7 de setembro, em todas as Colônias

Dia 22

Abertura de reservas para feriado de
12 de outubro, em todas as Colônias

Dia 26

Torneio Relâmpago de Xadrez, no 
clube da APCEF/SP, na capital

Dia 12

Festa Junina com Trio Ó do 
Forró, no clube

Dia 9

Abertura de reservas para julho, 
em Avaré, Suarão e Ubatuba

Dia 8

Jamil Bichara, associado de São 
Paulo, foi um dos palestrantes

Iva Voelcker, gerontóloga alemã, falou sobre 
longevidade

Monica Iozzi entrevistou Lázaro Ramos durante o evento nacional

Participantes de São Paulo no Inspira Fenae 2018, no Rio de Janeiro

Dirigentes da APCEF/SP - Inez Galardinovic (blusa vermelha),  
Kardec de Jesus Bezerra (lado direito da Inez) e Elza Vergopolem 
(blusa azul marinho), com participantes do Inspira Fenae


