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O jornal do empregado da Caixa

Empregados da Caixa de todo 
o País estão começando os prepa-
rativos para a Campanha Nacional 
dos Bancários. A primeira grande 
tarefa é definir a pauta de rei-
vindicações específicas, que será 
debatida com a direção do banco 
público na mesa permanente e na 
Campanha Nacional. Isso deve 
acontecer no 32º Congresso Na-
cional dos Empregados da Caixa 
(Conecef), que ocorrerá em São 
Paulo, entre 17 e 19 de junho.

“Este ano, a mobilização dos 
trabalhadores ganhou ainda mais 
importância. Sabemos da intenção 
do presidente interino Michel Te-
mer de abrir o capital da Caixa, 
rumo à privatização, o que, além 
de comprometer o papel social do 
banco, pode acarretar ataques aos 
direitos dos trabalhadores, demis-
sões", explica o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "Precisamos unir forças e 
construir uma campanha forte por 
melhores condições de trabalho, 
valorização profissional e defesa 
da Caixa”, completa.

Para definir os participantes do 
Congresso Nacional, cada Estado 
realiza edições regionais. As 78 
vagas de delegados da ativa de 

Campanha em defesa das empresas 
públicas será lançada no dia 6

Valorizar o que é público e 
pertence ao povo brasileiro. Esse 
é o objetivo do evento que o 
Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas promove em 
6 de junho no Rio de Janeiro. 
Com debates, workshops e ativi-
dades culturais, a ideia é lançar 
uma campanha nacional em defe-
sa do bem público e promover a 
discussão sobre sua importância.

Com a frase “Defender as em-
presas públicas é defender o Bra-
sil”, a partir do questionamento 
“O que é público para você?”, 
a campanha pretende reunir os 
mais diversos setores da socie-
dade, trabalhadores e usuários de 
bens, espaços e serviços públicos, 
fortalecendo alianças entre setores 
progressistas e democráticos.

Participam do Comitê as cen-
trais sindicais, CUT, CTB, UGT, 
CSP-Conlutas, Intersindical e Nova 
Central, além das entidades de 
apoio, Fenae, FUP e Contraf-CUT.

“Embora o comitê tenha 
como prioridade empresas pú-

blicas, e tenha nascido da luta 
contra projetos que as ameaçam 
(PLS 555, atual LP 4918), nossa 
intenção é ampliar o debate para 
outros segmentos da sociedade”, 
explica a coordenadora do Co-
mitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas, Maria Rita 
Serrano.

Ela destaca que, nesse mo-
mento, em que governa o pre-
sidente interino Michel Temer, 
crescem os riscos de privatiza-
ções e de mudanças que podem 
ser dramáticas para os trabalha-
dores e toda a sociedade brasilei-
ra, com retirada de direitos e re-
trocessos - como na Previdência, 
por exemplo, ou na desvaloriza-
ção de temas essenciais, como a 
cultura, igualdade etc. 

Além das estatais, no evento 
estarão em foco o espaço públi-
co, a saúde, a educação, a comu-
nicação e a cultura, com geração 
de propostas que serão difundi-
das nas redes sociais e imprensa, 
especialmente a alternativa.

Estratégias da Campanha Nacional 
começam a ser debatidas 

São Paulo no Conecef são dividi-
das entre as duas federações que 
atuam no Estado, Fetec-CUT/SP 
e Feeb/SP-MS. O Encontro Esta- 
dual da Fetec-CUT/SP acontece 
em 4 de junho e, o da Feeb/SP-
-MS, foi em 21 de maio.

Além de escolher os represen-
tantes para o Conecef, os partici-
pantes dos Congressos Estaduais 
contribuem com a organização 
do movimento que busca a Cai-
xa 100% pública, por melhorias 
para a saúde do trabalhador e 
condições de trabalho. Debatem-
-se também questões referentes 
à estrutura das unidades, Saúde 
Caixa, Funcef, aposentados, segu-
rança bancária, Sipon, isonomia, 
terceirização, contratação, GDP, 
reestruturação.

Reivindicações da categoria 
bancária - importante reforçar 
que, assim como nos anos ante-
riores, no Conecef são debatidas 
reivindicações específicas dos em-
pregados da Caixa como Funcef, 
Saúde Caixa, Sipon. Reivindica-
ções gerais da categoria - reajuste 
salarial, PLR, tíquete alimentação 
e refeição - são definidos na Con-
ferência Nacional dos Bancários, 

do qual participam trabalhadores 
de bancos públicos e privados.

Base do Sindicato de São 
Paulo - foi realizada, no dia 19, 
assembleia dos empregados da 
Caixa para eleger delegados de 
São Paulo, Osasco e Região para 
o Congresso da Fetec-CUT/SP.

Em votação, ficou decidido 
que os trabalhadores presentes 
na assembleia serão delegados no 
Congresso Estadual. Os demais 
serão escolhidos com indicações 
nas unidades da base sindical que 
não participaram da assembleia.

Devem ser eleitos um re-
presentante nas unidades com 
até 100 empregados e dois na-
quelas com 101 a 200 em-
pregados. O documento com 
as orientações para eleição de  
representante da unidade ao Con-
gresso Estadual está disponível no 
site e deve ser entregue até 2 de 
junho. 

Acesse os links Informações, 
depois Campanha Nacional no 
site e acompanhe todo o anda-
mento da Campanha deste ano. 

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

Assembleia no Sindicato de São Paulo, em 19 de maio, que escolheu representantes para o 
Congresso Estadual da Fetec-Cut/SP

Itens como privatização, Funcef, Saúde Caixa e GDP serão discutidos no Conecef, em junho
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À procura de um lugar espe-
cial para comemorar o Dia dos 
Namorados? 

A Colônia de Avaré ainda tem 
vagas para o fim de semana de 
10 a 12 de junho, que contará 
com um cardápio especial. Entre 
as opções, arroz à Grega, salmão 
ao molho de laranja, carne assada 
ao molho Roty e, de sobremesa, 
fondue de chocolate branco e ao 
leite, acompanhado de frutas. O 
músico Paulo Ribeiro embala o 
jantar com canções românticas.

Informações, (14) 3848-3000.
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208, 10º andar, República, capital.

Expediente

Ingressos da festa junina com a 
banda Rastapé estão à venda
Arraiá no clube acontece em 4 de junho, sábado, com atrações para toda família

• Avaré (14) 3848-3000

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Salto Grande, (14) 3378-1622

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3834-1450

Nossos espaços

Este ano, pensando em sua 
família, a festa junina no clube 
da APCEF/SP vai começar às 17 
horas. Teremos muitas atividades 
acontecendo antes mesmo do sol 
se pôr!

Nas barraquinhas serão pre-
paradas muitas comidas gostosas 
como milho, pastel, churrasqui-
nho, canjica, vinho quente, lanche 
de pernil, entre outras delícias. 
Outras oferecerão brincadeiras 

vendidos no clube e na sede da 
APCEF/SP com preços promo-
cionais, limitados à capacidade 
do local (2 mil pessoas).

Entre em contato com o De-
partamento de Eventos, no centro 
de São Paulo, pelo telefone (11) 
3017-8339 ou e-mail convites@
apcefsp.org.br. Adquira os convi-
tes também na secretaria do clube, 
em Interlagos. Informações, ligue 
(11) 5613-5600.

Festa junina em 2015, com shows do Trio Dona Zefa e Trio Virgulino, barracas de comidas e bebidas típicas e muita brincadeira para toda a família

Ganhadora recebe prêmio do concurso 
culinário Apchef, Receitas de Mãe

A associada Maria Mitie 
Miyazaki, do Jurídico da Caixa, 
já era conhecida por seus dotes 
culinários. Mesmo assim, não 
imaginava que, com seu Yakiso-
ba da Mamãe, sairia vencedora 
do concurso "Apchef, Receitas de 
Mãe", promovido pela APCEF/SP 
para comemorar o Dia das Mães.

“Fiquei muito feliz, realmente 
não esperava ganhar. No último 
dia me inscrevi e rapidinho todo 
mundo começou a curtir a 
receita no Facebook, quan-
do vi, fiquei surpresa”, con-
tou Mitie. 

No dia 12, a máquina 
Nescafé Dolce Gusto, prê-
mio do concurso, foi entre-
gue pelo diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec Be-
zerra, à Maria, que recebeu 
os parabéns também dos 
colegas de setor. “Já está 
todo mundo querendo que 

Dia das Mães

Dia dos Namorados

Colônia de Avaré tem 
programação especial 
para os apaixonados

- Campos do Jordão: desconto 
de 33% para hospedagem de se-
gunda a sexta-feira em junho.

- Avaré: desconto de 30% em 
junho e julho.

- Ubatuba: desconto de 25% 
ou pagamento por casa (quatro 
pessoas, R$ 200; seis pessoas, R$ 
300) nos dois meses.

- Suarão: desconto de 50% em 
todo o período em junho. Em ju-
lho, 20%.

Atenção: os descontos não são 
válidos para feriados prolongados, 
pacotes ou fins de semana de even-
tos especiais.

Já estão disponíveis para con-
sulta os Regulamentos Geral, Téc-
nico e de Natação Paralímpica dos 
Jogos da Fenae de 2016. 

Na 12ª edição, que ocorrerá 
em agosto, serão disputadas 25 
modalidades esportivas. Os ma-
teriais podem ser consultados no 
hotsite do evento (www.fenae.org.
br/jogosfenae2016).

Em relação a  2014, a maior 
mudança foi a inclusão de duas 
provas na natação: 25 metros livre 
para competidores com deficiên-
cia física e 200 metros medley.

Esportes

Regulamentos dos 
Jogos da Fenae 2016 
já estão disponíveis

Equipe de basquete da APCEF/SP que, nos 
Jogos de 2014, conquistou a medalha de prata

para toda a família, com direito 
a muitos prêmios. Sem contar a 
equipe de animação que estará a 
postos para divertir toda a garo-
tada, do pequenininho ao mais 
experiente.

E, para fechar a noite com 
chave do ouro, teremos o show 
da Banda Rastapé, que anima o 
público por onde passa, com mui-
to forró pé de serra.

Os ingressos já estão sendo 

eu faça o Yakisoba e traga aqui 
no trabalho”, comentou.

Antes do concurso, Mitie era 
famosa por seu pão de mel, mas, 
para o Apchef, resolveu apostar 
em um prato que considera mais 
saudável. As 10 receitas mais cur-
tidas no Facebook foram avaliadas 
por uma profissional da área de 
gastronomia, que definiu a mais 
original, criativa e com maior teor 
nutricional.

Restaurante pronto, em 2015, para receber os 
apaixonados hospedados em Avaré

Promoções nas Colônias

Confira os  
descontos especiais  
em junho e julho

À esquerda, o diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec 
Bezerra, ao lado da ganhadora do concurso, Maria Mitie, 

e do funcionário da Associação Eliney dos Santos
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Audiência na SRTE/SP determina 
fiscalização na Caixa

Funcef

Chapa 7 - Controle e Resultado 
vence eleição da Funcef

Os empregados exerceram o 
direito ao voto e demonstraram 
um crescimento significativo de 
participantes na eleição para os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Funcef deste ano. Votaram 
70.815 inscritos dos 135.202 com 
direito à participação (52,4%), se-
gundo maior índice desde 2002.

O resultado da eleição dos re-
presentantes dos empregados para 
compor os Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal da Funcef favoreceu 
a Chapa 7 - Controle e Resultado.

Os eleitos para o Conselho 
Deliberativo neste pleito foram 
Luiz Henrique Muller (titular) e 
Antônio Schuck (suplente) e para 
o Conselho Fiscal, Anália Miguel 
Anuisiewicz (titular) e Marta Tur-
ra (suplente). Eles tomam posse 
em 2 de junho e cumprem man-
dato de quatro anos.

A participação de represen-
tantes dos empregados nos Con-
selhos Deliberativo e Fiscal co-

meçou a ser adotada em 2002, 
a partir da promulgação da Lei 
Complementar 108/2001. É uma 
conquista dos participantes e suas 
representações associativas e sin-
dicais. 

“A diretoria da APCEF/SP 
sempre defenderá a participação 
dos empregados em todas as es-
feras de debates com a Caixa”, diz 
a diretora da APCEF/SP Ivanilde 
de Miranda.

Contas da Associação 
são aprovadas

Balanços

Os balanços de atividades e 
patrimonial da APCEF/SP refe-
rentes ao período de 1º de abril 
de 2015 a 31 de março de 2016, 
foram aprovados pelo Conselho 
Deliberativo, Diretoria Executiva 
e, posteriormente, também pelos 
associados.

O Conselho Deliberativo reu-
niu-se na sexta-feira, dia 20 de 
maio, junto com a Diretoria Exe-
cutiva para analisar as contas da 
entidade e as atividades realizadas 
durante o período determinado. 
As contas e o balanço das ativi-
dades foram aprovadas.

A aprovação dos associados 
aconteceu durante assembleia rea-
lizada no sábado, dia 21, no clube 
da APCEF/SP.

Representação

Seja o contato da 
APCEF em sua unidade

Com o objetivo de aproximar 
ainda mais a entidade dos em-
pregados da Caixa, a APCEF/SP 
continua a realizar a escolha de 
Contatos nas unidades.

O Contato é o porta-voz dos 
associados na APCEF/SP. Tem 
a função de mantê-los informa-
dos sobre todas as atividades da 
Associação (eventos esportivos, 
festas, excursões) e encaminhar 
demandas locais. 

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

Dependentes

Filhos com mais de 25 
anos são dependentes
na APCEF/SP

Atenção você que é associado 
da APCEF/SP, da ativa ou aposen-
tado, e tem filhos com mais de 
25 anos. Quer que eles continuem 
a ser seus dependentes na entida-
de? É só preencher o formulário 
disponível no site e encaminhá-lo 
para o Departamento de Cadastro, 
por malote ou e-mail, junto com a 
documentação comprobatória.

Pais, mães, sogros, sogras, 
companheiros ou companheiras 
também são dependentes na AP-
CEF/SP e podem usufruir das 
mesmas vantagens oferecidas aos 
titulares.

Informe-se, ligue (11) 3017-
8357 ou envie e-mail para cadas-
tro@apcefsp.org.br.

No dia 16 de maio ocorreu 
audiência de mediação na sede 
da Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego no Estado 
de São Paulo (SRTE/SP) entre as 
entidades representativas dos tra-
balhadores, dentre elas, a APCEF/
SP, e representantes da Caixa.

Ficou determinada pela SRTE/
SP fiscalização em todas as uni-
dades do Estado de São Paulo 
para verificar prejuízos causados 
aos direitos do trabalhadores, bem 
como apurar demais irregularida-
des trabalhistas na Caixa.

O encontro é consequência de 
audiência na SRTE de Araraquara, 
em 29 de dezembro de 2015 que, 
em decorrência de denúncia ao 
Ministério Público da Trabalho, 

Diretoria da Caixa não abre mão do seu direito de regresso

demandou que fosse feita fiscali-
zação na região e verificado se a 
denúncia procedia.

Foram constatadas várias irre-
gularidades no registro da jorna-
da no Sipon e a Caixa, para dar 
resposta ao Ministério Público do 
Trabalho, utilizou o direito de re-
gresso e, por meio de processos 
administrativos, realizou procedi-
mentos disciplinares com aplica-
ção de sanções que responsabili-
zam os empregados.

Em audiência na Superinten-
dência em Araraquara, os repre-
sentantes do trabalhadores escla-
receram que esses problemas no 
registro da jornada não são locais, 
o que determinou a transferência 
do processo para a capital.

Em 29 de fevereiro deste ano 
ocorreu a primeira audiência em 
São Paulo. Ficou acordado que o 
banco suspendesse todos os pro-
cessos disciplinares referentes 
ao mesmo objeto, sem punição 
ao trabalhador e ao gestor, bem 
como a reversão de eventual 
punição por descomissionamen-

to decorrente do mesmo objeto. A 
Caixa também teria de antecipar, 
em reunião com a CEE-Caixa, os 
detalhes da reestruturação, de alo-
cação de seus trabalhadores e a 
proposta de solução para o login 
único no registro de jornada. 

Após esclarecimentos, ficou 
evidente para a SRTE/SP que a 
falta de empregados relacionada 
à sobrecarga de serviço agrava 
os problemas constatados no re-
gistro da jornada.  "Essa situação 
piora com a diminuição do quadro 
de empregados que se desligaram 
em programas como o PAA, que 
visa apenas a redução de custos", 
afirma a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda.

Ela lembra que isso pode ser 
constatado pelos números divul-
gados nos balanços da Caixa, nos 
quais, apesar da menor quantida-
de de trabalhadores, a demanda 
aumentou. “De onde vem tanta 
eficiência? Vem dos empregados 
que ficaram e agora podem ser 
responsabilizados pela empresa”, 
ressalta a diretora.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana (Santa Terezinha), andar alto, 2 
dorms., 2 wc, sacada, piscina, academia, 
2 vagas. R$ 350 mil, aluguel, R$ 1.100 
(cond. R$ 540). Aceita financ. e proposta 
de troca por apto. em São Paulo. Fernan-
do, (11) 98022-6263 ou fernando1857@
gmail.com. 
•  Vd., no Guarujá, Praia da Enseada, mobi-
liado, reformado, 2 dorms. (1 suíte), sala de 
estar e de jantar, 2 wc, á. s., salão de fes-
tas e de jogos, academia, piscinas, quadra, 
churrasq., playground, portaria, serviço de 
praia e internet. Doc. ok. Aceita financ. e 
troca por apto. em São Paulo. Zita, (11) 
97225-5715 / zitacatharina@gmail.com.
• Vd., Alto da Mooca, na capital, Rua Sapu-
caia, 954, apto 72, 58 m2, 1 vaga. R$ 385 
mil. Rosely, (11) 2093-4245 / 99689-5162. 
• Vd., a 200 m do metrô Imigrantes, capital, 
3 dorms. (1 suíte), sacada, 1 vaga. R$ 520 
mil. Marly, (11) 5571-2275 / 98227-0071. 
• Vd., zona leste, capital, Cj. José Bonifácio, 
48 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 160 mil. Rute, 
(11) 2747-5209 / 97127-4553. 
• Vd., quitinete, na capital, República, Av. 
Ipiranga, 2 quadras do metrô, 38 m2, re-
formado. R$ 270 mil (cond. R$ 280). Sandra 
/ Cecília, (11) 95449-5697 / 98251-2764.  
• Vd., no Morumbi, capital, Av. Giovan-
ni Gronchi, próx. ao Clube São Paulo, 3 
dorms., armários embutidos, vista pano-
râmica, Estuda vender mobiliado. Aceita 
troca por carro ou apto. na Praia Grande 
de menor valor. Aceita financ. Caixa. R$ 
225 mil (à vista). Celso, (11) 3819-8300 / 
97196-6677. 
• Vd., Vila Mariana, na capital, próx. a 
estação Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 
2 wc., dep. de emp., 2 vagas. Suely, (11) 
99989-4513. 
•  Vd. ou alugo, na Vila Marari, capital, zona 
sul, trav. da Cupecê, 75 m2, 3 dorms., 2 
wc, sala 2 ambs., armários, salão de festas, 
quadras, churrasq., pisc., brinq., parquinho, 
1 vaga. R$ 370 mil. Aline, (11) 98252-9550 

/ Cleide, (11) 98221-5722, 5562-7472 / ali-
negrell@hotmail.com.
• Vd., na capital, próx. ao metrô Vila Sô-
nia, novo, 82 m2, 3 dorms. (1 suíte), terraço 
gourmet , lazer completo, 2 vagas. R$ 550 
mil. Satoru ou Ruriko, (11) 4712-2966 / 
97335-6153. 
• Vd., na capital, próx. ao Shopping Bu-
tantã, à fut. Estação da linha amarela, 
reformado, 3 dorms., sala 2 ambs., 2 wc., 
piso de madeira, armários, piscina, quadra, 
playground, 1 vaga. Welma, (11) 99374-
6259 / Luis, (11) 99494-4749.

Casas
• Vd., em Bragança Paulista, a 4 km do 
Bragança Garden Shopping, loteamento 
fechado, plana, 305 m, 200 m2 de á. c., 2 
dorms. estilo americano (1 suíte), lavabo, 
sala 2 ambs., área gourmet integ. à pisc., 
rede p/ aquec., porcelanato, 3 vagas. Már-
cia, (11) 9964-6353. 
•Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 
3 dorms., varanda grande, quintal c/ pé de 
amora, bananeira, ducha. Aceita troca por 
apto na Praia Grande, perto da praia. R$ 
240 mil. Aceito oferta. Doralice, (11) 99607-
9170 (Vivo) / (11) 2041-0879.
• Alugo, em Indaiatuba, 1 dorm., á. s., ga-
ragem no bairro Vila Todos os Santos (fun-
dos, independentes), próx. ao Parque Eco-
lógico. Eliete, (19) 3243-3579/3579-5329.

Sobrados
• Vd., em Bertioga, a 50 m da praia, vista 
para o mar, ótimo ponto comercial. Eunê-
mia, (11) 99534-6433 (Vivo). 
• Vd., em Itu, 300 m2, 222 de á. ú., 4 
dorms., sala 2 ambs., de jantar e tv, la-
vanderia, área de lazer c/ churrasq., spa 
p/ 5 pessoas, quintal, jardim, 4 vagas. Rita 
ou Patrícia, (11) 97425-5629 (horário com.).

Terreno
• Em Salto, cond. Portal dos Bandeirantes, 
alto padrão, 4741 m2. R$ 140 mil. Rafael, 
(15) 3333-1350 / (15) 99124-4624.  

Para guardar na memória

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Veículo
• Ford Ka, 2010/2011, flex, 8 mil km, prata, 
vidros e travas elétricas, direção hidráulica, 
ar condicionado, desembaçador traseiro, cd 
player Kenwood, única dona. R$ 18 mil. 
Vladimir, (11) 95367-6824. 

Diversos
• Fogão de embutir, inox, tampa e por-
tas espelhadas removíveis para limpeza, 
acendimento automático, forno autolimpan-
te, time, luz interna. R$ 1 mil. Karen, (11) 
97129-6657 (Claro).
• Mesa de centro, madeira tabaco, prate-
leira superior de vidro. R$ 100. Karen, (11) 
97129-6657 (Claro).
• Miniveículo elétrico, seminovo, movido a 
bateria, amarelo, p/ crianças de 3 a 6 anos, 
acompanha carregador e alça para crianças 
que não sabem dirigir. R$ 600. Anisio, (11) 
99929-4546 / 2455-6598. 

Permutas
• Ulrich Davi Teske, lotado na agência Prin-
cesa Isabel, em Cubatão, deseja permuta 
com função de caixa para qualquer agência 
na Praia Grande. Está no BIN. Contato: (11) 
97354-8009. 
• Daniel Hirosh Tosetti, agência Cubatão, 
SR Baixada Santista, deseja permuta ou 
triangulação com função para agências em 
Poá ou Suzano. (13) 99185-7688.
• Gilda Ferreira Ramalho, TBN, agência 
Jardim Sul, deseja permuta para região da 
Piracicaba. Contato: (11) 3321-0400. 

Casa em Maresias
Alugo, em Maresias, p/ temporada e fe-
riados prolongados, a 500 m da praia, 
2 dorms (2 suítes)., sala ampla, 1 lava-
bo, piscina, churrasq., quintal gramado. 
Acomoda 8 pessoas. R$ 300 diária e, 
em feriados prolongados, R$ 500. João 
Carlos, (11) 94766-0229 / 99945-5115 / 
jcffe@hotmail.com. Excursão para Lages, Santa Catarina, de 17 a 22 de maio. Para ver mais fotos, 

acesse o banco de imagens do site ou nossa página no Facebook

Cobertura fotográfica 
Eventos na cidade de São Paulo. Fo-
tos em alta resolução para posterior 
revelação. Registramos seu evento e 
entregamos 2 DVDs com o material na 
íntegra. Equipamento de ponta. Atuamos 
em chá de cozinha e de bebê, aniver-
sários, confraternizações, recepções, etc. 
Felipe Ribeiro, (11) 97656-1347 - www.
jfeliperibeiro.com.


