
Movimento
Edição 1.150 - Quarta-feira, 18 de novembro de 2015   -   www.apcefsp.org.br   -   imprensa@apcefsp.org.br

O jornal do empregado da Caixa

SUSPENSO INTERVALO OBRIGATÓRIO 
DE 15 MINUTOS PARA MULHERES  

Trabalhadores e entidades representativas irão 
intensificar esforços contra o PLS 555

Foi realizado em 12 de no-
vembro, no Senado Federal, um 
Debate sobre o Estatuto das Es-
tatais - PLS 555/2015.

A Lei de Responsabilidade das 
Estatais é um substitutivo ao PL 
167, do senador Tasso Jereissati, 
e uma referência ao PLS 343, 
do senador Aécio Neves, am-
bos do PSDB. Sob pretexto da 
“transparência” na condução das 
estatais, o projeto traz, em suas 
normas gerais, a determinação de 

que empresa pública e sociedade 
de economia mista serão consti-
tuídas sob a forma de sociedade 
anônima. “O projeto pode retomar 
a tentativa de privatização da Cai-
xa, que tanto aterrorizou os em-
pregados nos anos 90”, enfatiza 
o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

O evento foi organizado pela 
Fenae, com o apoio da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), 
da Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil (CTB), 
da CSP Conlutas, da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf), da 
Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) e da Federação Nacional 
dos Portuários.

Os representantes das entida-
des presentes ao encontro refor-
çaram a necessidade de os tra-
balhadores de empresas públicas 
intensificarem a mobilização para 
evitar a aprovação do PLS 555.

Em 21 de 
setembro, a Fe-
nae promoveu o 
Ato em Defesa das 
Estatais. No dia seguinte, o pro-
jeto foi debatido em audiência 
pública na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participa-
tiva do Senado.

Em 23 de outubro houve reu-
nião com o ministro do Trabalho 
e Previdência Social, Miguel Ros-
setto, em São Paulo.

A Caixa informou, no início 
de novembro, por meio da CE Su-
sec/Geret 124/2015, a suspensão 
da obrigatoriedade do intervalo 
de 15 minutos para mulheres an-
tes da realização de horas extras.

A medida é resultado da mo-
bilização dos trabalhadores na 
Campanha Nacional 2015 e está 
prevista na cláusula 6 do Acordo 
Coletivo de Trabalho, assinado 
em 3 de novembro.

Mas atenção, pois há três si-
tuações distintas. Nas localidades 
onde não há ação judicial sobre 
o intervalo, a suspensão vale du-
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rante todo o prazo de vigência do 
Acordo Coletivo, ou seja, até 31 
de agosto do próximo ano. Onde 
existe ação coletiva, a suspensão 
vai vigorar, em caráter excepcio-
nal, até 15 de dezembro. Já nas 
localidades em que há decisão 
judicial para o cumprimento do 
intervalo, permanece a obrigato-
riedade.

Ainda de acordo com a Cai-
xa, a pausa de 15 minutos tam-
bém pode ocorrer para a em-
pregada que desejar. É preciso 
fazer um requerimento pessoal, 
com assinatura da trabalhadora 

e do gestor da unidade. O banco 
comprometeu-se, ainda, a discutir 
individualmente com as entida-
des representativas que ajuizaram 
ações judiciais, visando encontrar 
a melhor forma de implementar 
da regra também para essas bases.

“O intervalo obrigatório e não 
remunerado, imposto pelo banco 
em setembro, é uma discrimina-
ção. Esta pausa surgiu na redação 
original da Consolidação das Leis 
do Trabalho em 1943. Temos que 
lutar para mudar a legislação”, 
explica a coordenadora da Comis-
são Executiva dos Empregados da 
Caixa, Fabiana Matheus.

O artigo 384 da CLT dispõe 
sobre a proteção do trabalho da 
mulher e diz que: “em caso de 
prorrogação do horário normal, 
será obrigatório um descanso de 
15 minutos, no mínimo, antes do 
início do período extraordinário 
do trabalho”. 

Considerando-se que esta é 
uma norma da década de 40, acre-
ditava-se que, com a Constituição 
da República de 1988, a norma 
não seria aplicável por conflitar 
com o artigo 5º, que dispõe que 

homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações.

Contudo, em novembro do 
ano passado, ao negar recurso a 
uma rede de supermercados de 
Santa Catarina, o Supremo Tri-
bunal Federal decidiu, por cinco 
votos a dois, que o artigo está 
de acordo com a Constituição de 
1988. E pior: a decisão ocorreu 
em caráter de repercussão geral, o 
que significa que o entendimento 
deve ser adotado em todas as ins-
tâncias da Justiça. Cabe ressaltar 
que o intervalo não é computado 
na jornada de trabalho.

No Banco do Brasil, a pausa 
foi adotada em janeiro deste ano 
e também é reprovada pelas fun-
cionárias.

Conquista é resultado da mobilização dos bancários na Campanha Nacional

Acordo Coletivo 2015/2016  
está disponível no site
A Convenção Coletiva 

2015/2016 e o aditivo assinado 
pela Contraf-CUT e pela Caixa 

estão disponíveís no  
www.apcefsp.org.gr, link 

Informações > Acordos Coletivos.
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Agenda
Dia 21 de novembro 
Festa Tropical em Ubatuba

Dia 21 de novembro 
Festa do Havaí em Suarão

Dia 28 de novembro 
Final da Liga de Futebol Society no clube

Dia 28 de novembro 
Festa do Chope

Dia 5 de dezembro 
Festa de Natal das crianças do projeto social 
(CDH Cecom) no clube

De 2 a 4 de dezembro 
Excursão para Colônia de Avaré

Dia 6 de dezembro 
Final da Copa de Futebol Antônio Simeão

Dia 6 de dezembro 
Encontro de atletas e ex-atletas no clube

www.apcefsp.org.br

Colônias de Avaré e Campos do Jordão  
ainda têm vagas para feriadão de carnaval

Reservas para excursão de Avaré 
terminam dia 27. Não perca!
Passeio para Colônia do interior acontece entre 2 e 4 de dezembro

Fale conosco

Colônias
• Avaré, (14) 3848-3000

• Ubatuba, (12) 3834-1450

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Suarão (13) 3426-3860

• Salto Grande, (14) 3378-1622

Na última quinta-feira, 12 de 
novembro, foram abertas as reser-
vas para o carnaval em todas as 
Colônias da APCEF/SP.

Para hospedagem nas 
Colônias do litoral (Uba-
tuba e Suarão) e em Salto 
Grande, as vagas foram 
preenchidas rapidamente. 
Mas ainda há a opção de 
passar um agradável feria-
do  em Avaré e Campos do 
Jordão. É só ligar e fazer 
a reserva.

Vagas para fim de ano 
e férias

Para o próximo feria-

Participantes da edição do APCEF de Portas Abertas realizado em Avaré no ano passado

do, Dia da Consciência Negra (20 
de novembro), há vagas em Avaré 
e Salto Grande.

- Natal - há vagas em Avaré e 

Na próxima sexta-feira, dia 
27, terminam as inscrições para 
a excursão organizada pela AP-
CEF/SP para a belíssima Colônia 
de Avaré.

O passeio acontece entre 2 e 
4 de dezembro, de quarta a sexta-
-feira. Estão incluídas na progra-
mação visitas ao Horto Florestal e 
à fábrica de doce de leite Pingo de 
Mel, piquenique, aulas de hidro-
ginástica, jantar dançante (Noite 
do Brega) e baile no Clube 9 de 
Julho, em Piraju.

Valores incluem, também, 
hospedagem, transporte e delicio-
sas refeições preparadas com cari-
nho pelos funcionários do espaço 
no interior.

Avaré - a Colônia de Avaré é 
o mais novo espaço de lazer da 
APCEF/SP. Inaugurada em 2012, 
são 36 apartamentos com um dor-
mitório, copa/sala e sacada com 
vista para a belíssima paisagem da 
região. A área social conta com 
restaurante, salas de ginástica, 
piscinas adulto e infantil, campo 
de futebol e quadra poliesportiva.

 
Inscrições - reservas para a 

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

Não esqueça que os depen-
dentes de associados - pais, mães, 
sogros e sogras - também podem 
participar de todas as atividades 
organizadas pela APCEF/SP.

Salto Grande.
- Ano Novo - lista de espera 

em todos os espaços.
- Janeiro: há vagas para todos 

os períodos para as Co-
lônias de Avaré, Campos 
do Jordão, Salto Grande e 
Suarão.

É só ligar na Colônia 
de sua preferência e fazer 
sua reserva. Não esqueça 
de solicitar seu bônus para 
pagamento das diárias.

Para saber mais, acesse 
www.apcefsp.org.br.

Informações de 16 de 
novembro, data de  

fechamento do jornal. Comemoração do carnaval em Campos do Jordão

A 10ª edição do Encontro de 
Atletas e Ex-Atletas - organizado 
pela APCEF/SP em parceria com 
a Apea - já tem data 
marcada: 6 de de-
zembro, domingo, 
no clube, a partir 
do meio-dia.

Está sendo orga-
nizado um delicioso 
churrasco e diversas 
atividades esporti-
vas para os partici-
pantes. 

Participe do tradicional encontro de atletas 
e ex-atletas da APCE/SP 

Uma boa notícia para quem 
quer entrar em forma para o ve-
rão: a APCEF Fitness voltou a 
funcionar em outubro.

O espaço conta com esteiras, 
bicicletas e equipamentos para o 
fortalecimento da musculatura, 
como cadeira extensora, flexiva, 
abdutora e adutora, pullye costas 
e banco de supino.

Funciona de terça a sexta-
-feira, das 16 às 22 horas, e aos 
sábado, domingos e feriados, das 
9 às 13 horas. Informações, (11) 
5613-5600.

Prepare-se para o verão 
na academia do clube!

Veja os valores no site e ins-
creva-se até 1º de dezembro pelo 
esportes.eventos@apcefsp.org.br.



A Funcef divulgou, no iní-
cio de novembro, o balancete 
de agosto. O déficit consolidado, 
que representa valores de todos 
os planos, alcançou R$ 11,1 bi-
lhões, 70% superior ao de 2014. 
Até o final do ano, estes números 
devem sofrer variações significa-
tivas, eventualmente para menos, 
dada a atualização das carteiras 
de investimentos estruturados e de 
investimentos imobiliários, que se 
realiza no balanço anual.

Rentabilidade e opinião de 
participantes

Déficit muito maior ou pouco 
menor não alivia nuvens escu-
ras da rentabilidade insuficiente. 
Para taxa mínima esperada entre 
11,63% e 11,72% até agosto de 
2015, rentabilidade de 4,92%. 
Renda Variável e Investimentos 
Estruturados mantiveram-se, para 
manter a rotina, negativos. Ren-
da fixa, também para manter a 
rotina, quase alcançou a meta. O 

Funcef divulga números de agosto 
dos planos de benefícios
Déficit alcançou R$ 11,1 bilhões, 70% superior ao de 2014

Moradia e Cidadania

equacionamento no REG/Replan 
está previsto para 2016. Há os 
que pretendam adiá-lo, entre eles 
porta-vozes da patrocinadora e 
algumas entidades representativas 
de participantes. Veem o cenário 
róseo para breve. Mas ninguém 
achou necessário consultar os par-
ticipantes a respeito.

Contingencial
Demandas judiciais: o Conse-

lho Deliberativo não mostra pres-
sa para resolver a demanda.

Os valores contabilizados para 
honrar condenações judiciais, 
considerada apenas a perda pro-
vável, somam R$ 1,9 bilhão em 
agosto. O crescimento é de 35% 
em relação ao contabilizado em 
dezembro de 2014, então R$ 1,4 
bilhão. Mais de 90% das deman-
das têm origem na relação entre 
trabalhador e Caixa, com reflexo 

ONG comemora  
8 anos do  
CDH São Mateus

A Moradia e Cidadania co-
memorou, em 31 de outubro, o 
aniversário de 8 anos do projeto 
desenvolvido em São Mateus.

A festa foi realizada no salão 
da Paróquia São Mateus Apóstolo. 
Teve apresentação de capoeira e de 
balé das crianças participantes do 
projeto, dança do ventre das mães 
e comes e bebes preparados pela 
própria comunidade.

Todos os projetos da Moradia 
e Cidadania são mantidos pelos 
próprios empregados da Caixa. Só 
o CDH São Mateus atende 442 
beneficiários.

Para saber mais, ligue (11) 
2647-7890. 

Jurídico

APCEF/SP disponibiliza assessoria para 
ações de desaposentação

no benefício de previdência. O 
Conselheiro Deliberativo eleito 
Antônio Luiz Fermino apresen-
tou em outubro de 2015 voto para 
que a Funcef tome providências 
cobrando a integralização de re-
servas pela Caixa. Mas o Conse-
lho não mostra nenhuma pressa. 
Representantes da patrocinadora 
solicitaram vistas e empurraram 
a discussão para quando dezem-
bro chegar.

Foi sancionada, em 4 de no-
vembro, a  Lei 13.183/2015 que 
regulamenta a fórmula 85/95 como 
alternativa ao fator previdenciário  
para a concessão da aposentadoria 
por tempo de contribuição.

Pela fórmula 85/95, não será 
aplicado o redutor do fator previ-
denciário no cálculo da aposenta-
doria por tempo de contribuição  
quando, após 30 anos de contribui-
ção, para a mulher, a soma do tem-
po de contribuição e idade resultar 
em 85 pontos; e, para o homem, a 
soma do tempo de contribuição e 
idade resultar em 95 pontos.

A nova lei também estabelece 
que a essa fórmula será acrescido 
1 ponto a cada 2 anos, de dezem-
bro de 2018 a dezembro de 2016, 
até que a soma do tempo de con-
tribuição e  idade resultem em 90 
pontos para mulher e 100 pontos 
para homem. 

Na mesma data, foi vetado o 
artigo que permitia ao aposentado 
que continuou a trabalhar e con-

tribuir para o INSS ter a aposen-
tadoria recalculada com a inclusão 
destas contribuições e acréscimo 
do benefício, a chamada “desapo-
sentação”, sem a intervenção do 
Poder Judiciário.

Ações judiciais
O artigo vetado previa que  

teria direito a “desaposentação” 
o aposentado que continuasse a 
trabalhar e contribuir para a pre-
vidência por mais 5 anos. Como 
não houve aprovação, para obter 
a “desaposentação”, o interessado 
dever propor ação judicial. 

Para os aposentados que já 
entraram com ação judicial, nada 
altera-se com a nova lei.

Os aposentados que continua-
ram a trabalhar e contribuir para o 
INSS  podem entrar com a ação de 
“desaposentação”, sem a exigência 
de mais 5 anos de contribuição.

Ligue (11) 3017-8311, 3017-
8316 ou envie e-mail para juridi-
co@apcefsp.org.br.

Aposentados

Dirigentes 
participam de 
Simpósio Nacional

Aposentados e pensionistas da 
Caixa de todo o País participa-
ram, de 9 a 13 de novembro, em 
Manaus (AM), da 37ª edição do 
Simpósio Nacional de Economiá- 
rios Aposentados e Pensionistas 
da Caixa, organizado pela Fede-
ração Nacional das Associações 
de Aposentados e Pensionistas da 
Caixa (Fenacef).

São 754 participantes, entre 
aposentados, pensionistas e acom-
panhantes, 90 só do Estado de São 
Paulo. A diretora de Aposentados 
da APCEF/SP, Elza Vergopolem, e 
a secretária de Qualidade de Vida 
da entidade, Rosa Maria Ferreira 
Oliveira, participam do evento.



Anúncios Informes publicitários

Empresas conveniadas

Pousada Moriá - Estrada do 
Escorrega da Maromba, s/n, Ca-
choeira do Escorrega, Visconde de 
Mauá, Rio de Janeiro, (24) 3387-
1505 - www.pousadamoria.com.br. 
Desconto: 10% para reserva de 
duas diárias; 10% para três diárias 
parceladas em três vezes; 10% 
para quatro diárias parceladas em 
quatro vezes.

APCEF Saúde

• Capital
BioFast Plus Lapa - Rua Nossa 
Senhora da Lapa, 375, (11) 5180-
7750. Especialidade: laboratório 
de análises clínicas.
Clínica Dermahealth - Rua 
Cubatão, 929, cj. 92/93, Vila 
Mariana, (11) 2645-5020. Espe-
cialidade: dermatologia.
Clínica Fares - Rua Barão do 
Rio Branco, 301, Santo Amaro, 
(11) 3851-4000. Especialidade: 
alergista, bucomaxilo, cardiolo-

Convênios
gia, cirurgião cabeça e pescoço, 
cirurgião geral, cirurgião plástico, 
cirurgião vascular, clínico geral, 
dermatologista, endocrinologia, 
fisiatria, fonoaudiologia, gastro-
enterologia, geriatria, ginecolo-
gia, hematologia, infectologia, 
mastologia, nefrologia, neuro-
logia, nutricionista, nutrologia, 
oftalmologia, ortopedia, otorrino-
laringologia, pneumologia pediá- 
trica, pneumologia, psicologia, 
reumatologia, urologia e exames 
de imagem.

Fenae

• Compras on-line
Meu Móvel de Madeira - des-
contos de 10% nas compras a pra-
zo ou 15% à vista no pagamento 
com boleto bancário na loja vir-
tual de móveis de madeira. Os 
associados devem solicitar link 
de acesso à Fenae pelo e-mail: 
convenios@fenae.org.br (informe 
nome, matrícula e lotação).

Informações, (11) 3017-8301 ou 
www.apcefsp.org.br/portaldevantagens

Apartamento
• Alugo, na capital, Jd. Peri Peri, próx. a Rod. 
Raposo Tavares, Cond. Villes de France, 2 dor-
ms., armários embutidos. R$ 1.200 + cond. 
Cláudio, (11) 99111-3063.  
• Vd., na Praia Grande/Boqueirão, próx. a co-
mércio e praia, 40 m2, 1 dorm., varanda, depó-
sito, lazer, bicicletário, portaria. Aceito financ./
FGTS. Maria, (11) 4324-0877/ 97682-0930. 
• Vd., no Guarujá, Morro do Maluf, região no-
bre, a 30 metros das praias de Pitangueiras e 
Enseada, 3 dorms. (1 suíte), dep. de emp., 2 
vagas. R$ 570 mil. Estuda-se troca por imóvel 
em São José dos Campos. Maria Emilia, (13) 
99706-8620 / 2619-8460 (à noite) / emiliapin-
der@yahoo.com.br. 
• Vd., em Ribeirão Preto, Jardim Paulistano, 
1º andar, 3 dorms. (1 suíte c/ armários), sala 
dois ambs, á. s., wc social, salão de festas, 
1 vaga. Cond. R$ 90. R$ 280 mil. Joana, (16) 
3969-2804 / 98157-2433.
• Vd. ou aluga, na capital, Vila Bela (Vila Al-
pina), próx. a São Caetano do Sul e ao Car-
refour, 69 m2, 2 dorms. (+ 1 reversível), 2 
wc, lazer, churrasq., salão de festas, garagem. 
Osvaldo, (87) 3838-3081 / 99962-1908. 

Casa
• Vd., Ribeirão Preto, cond. Vivendas do Sul, 
próx. ao Shopping Iguatemi, 99 m2, 3 dorms. 
(1 suíte), varanda gourmet, lazer completo, 2 
vagas. R$ 400 mil. Abud, (16) 98122-98122 / 
Abud_andre@yahoo.com.br.
• Vd., em Bragança Paulista, próx. ao Bragan-
ça Garden Shopping, plana, piso em porcela-
nato, loteamento fechado, 305 m (á. c. 200 
m2), 2 dorms. estilo americano, 1 suíte, lavabo, 
sala 2 ambs., área gourmet, piscina, rede p/ 
aquec., 3 vagas. Márcia/Júlio, (11) 9964-6353 
/ e-mail caramaschi12000@yahoo.com.br. 
• Vd., na capital, Ipiranga, próx. ao metrô, 
250 m, 3 dorms., sala 2 ambientes, 2 banhei-
ros (1 suíte c/ hidro. e 2 chuveiros), edícula, 
quintal c/ árvores, 4 caixas d’água, jardim, 4 
vagas. R$ 790 mil. Cristina, (11) 96426-7616 
(Tim).

Terrenos
• Em Cordeirópolis, Jardim Parati, 285 m2, 

edícula de 50 m2, próx. à escola, mercado, 
padaria, farmácia. R$ 190 mil. Maria Apare-
cida, (11) 4620-2131 / 99530-1179.

Sala comercial
• Vd., em São Bernardo do Campo, Av. Kenne-
dy, sala comercial em construção, 33,20 m2, 
entr. nov/2017, Marco Zero Mix – Mbigucci. 
Aceita imóvel de menor valor. R$ 351 mil 
(entrada + parcelas reajustáveis pelo INCC 
+ financiamento). Simone, (11) 99937-3521.

Carros
• Toyota Hilux 2006/2006, SRV, 3.0, diesel, 
automática, 4x4, chassi remarcado. R$ 58 
mil. Luiz, (11) 96919-2626.
• Toyota Corolla XEI, mecânico, 1.8, 2006/2007. 
R$ 27 mil. Luiz, (11) 96919-2626.
• Ford Fiesta Sedan 1.6 flex, 2008/2008, único 
dono, vidro, ar e trava elétrica. Wesley, (11) 
97208-0302. 
• Nissan Tiida 1.8 S-Flex, 74 mil km, completo, 
preto, único dono. R$ 27 mil. Maria Aparecida, 
(11) 4620-2131 / 99530-1179.
• VW Brasília, motor 1600, 1979, verde, placa 
preta (colecionador). R$ 19 mil. Gustavo, (11) 
97182-9554.

Permutas
• Albiena Miranda, TBN na agência Diadema, 
SR ABC, deseja permuta ou triangulação para 
unidade em Suzano. Contato: (11) 98333-2053
• Natália Fernandes Holi, TBN na agência 
Magnólia, SR ABC, deseja permuta ou trian-
gulação para SR Presidente Prudente. Contato: 
(18) 99101-4988 (cel. ou WhatsApp).
• Gilda Ferreira Ramalho, TBN na agência 
Jardim Sul, capital, deseja permuta ou trian-
gulação para unidade em Piracicaba. Contato: 
(11) 98143-6382. 
• Mara Cristiane da Silva, caixa na agência 
Nova Augusta, capital, deseja permuta ou 
triangulação com função para agências de 
São José do Rio Preto. Contato: (11) 97692-
4820 (cel. ou WhatsApp) / mara.c.silva@
caixa.gov.br. 

Diversos
• Vd. cama de solteiro, suspensa, metal, escri-

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@ 
apcefsp.org.br

Os produtos / serviços anunciados neste jornal  
são de responsabilidade do anunciante.

Apartamento no Guarujá 
Alugo para temporada, no Morro do Ma-
luf, a 50 m da praia de Pitangueiras, com 
acomodação para 8 pessoas, 3 dorms. 
Também aceita proposta para compra, R$ 
480 mil. Estuda troca por apartamento em 
São Paulo (zona sul). Solicitar fotos pelo 
e-mail emiliapinder@yahoo.com.br ou 
(13) 99706-8620

Aulas particulares de inglês
Quem disse que falar inglês é difícil? In-
glês para trabalho, estudos, viagens, lazer. 
Aula via skype ou presencial. Todos os 
níveis, com atendimento individual ou em 
grupos. Não desista antes de falar comigo. 
Ivone Andrade, (11) 99264-9256 / ivonec.
andrade@terra.com.br. Visite www.ingles-
paravoce.com.br 

Imagem

Apartamento na capital
Vd., na capital, Paraíso, Rua Maestro Car-
dim, novo, 59 m2, 2 dorms. (1 suíte), 6º 
andar, lazer compl., lounge, fitness, salão 
de festas, jogos, espaço gourmet, churrasq., 
piscina. Sinal de R$ 100 mil + 4 x R$ 150 
mil. Maurir, (11) 99408-7048 (Tim) / 99233-
2746 (Claro) / maurirdarte@hotmail.com. 

vaninha e estante na parte de baixo. Estuda 
troca por guarda-roupa. R$ 700. Márcia, (11) 
97545-2954. 
• Vd. carta de consórcio imobiliário, não 
contemplada, no valor de R$ 400 mil. Quer 
receber somente o valor pago. Elaine, (11) 
2647-0555 / 99578-2377. 
• Vd. ar condicionado portátil, seminovo, mar-
ca Olímpia Splendid Piu, 12 mil BTU, 110 v, 
acessórios, controle remoto e manual. Nives, 
(19) 3231-2779 / (19) 98809-3944.

APCEF de Portas Abertas no clube da APCEF/SP em 16 de outubro.  
Entre as atividades programadas estavam piquenique,  

palestra sobre voluntariado e oficina de confecção de cremes hidratantes 


