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Como é ser reeleito para mais um mandato num dos 
sindicatos de bancários mais respeitados do país?

É uma grande responsabilidade. A elevada participação 
dos associados e o resultado final demonstram a confiança no 
trabalho do Sindicato. Temos grandes desafios pela frente e 
vamos enfrentá-los com as energias e esperanças renovadas.  

A base do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região 
tem sido participativa?

Sim, sem dúvida. Os bancários e bancárias são ativos no 
processo de construção dessa luta coletiva e sempre que 
precisamos da participação  temos o apoio da categoria. É 
uma categoria bem informada e atenta aos acontecimentos 
em nosso segmento e no país. 

Como tem sido a procura dos bancários pelo Sindicato?
Um fato importante a se destacar é que na última 

campanha de sindicalização, encerrada em fevereiro deste 
ano, tivemos 150 novas sindicalizações. Ou  seja, mais gente 
se somando ao Sindicato por reconhecer o acolhimento 
e a preocupação da entidade com a categoria. Isso ocorre 
pela presença constante de nossos diretores e diretoras 
na base, que reforça os laços de solidariedade e favorece a 
comunicação, a troca de informações e o recebimento de 
demandas.

O que podemos esperar da nova 
diretoria eleita?

Temos uma diretoria legitimada 
pela trajetória e pelo trabalho, 

que se fortalece com a chegada 
de novos dirigentes, oriundos 

de bancos públicos (BB e CEF) 
e privados (Itaú, Santander 

e Safra). Passamos a ser 
mais representativos, 

conforme o perfil 
da categoria, com 
mais mulheres, 
pessoas negras e 
da comunidade 
LGBT. Portanto, a 
categoria pode 
esperar uma 
direção aguerrida, 
combativa e atenta 
às necessidades 
de bancários e 

bancárias.

O diretor-presidente reeleito, Paulo 
Eduardo Malerba, fala sobre as 
expectativas dos próximos 4 anos 
com a nova direção do Sindicato

Chapa 1 vence eleições no 
Sindicato dos Bancários de 
Jundiaí e região

Com um alto quórum, os 
bancários de Jundiaí e região 
participaram da eleição para 
escolha da nova diretoria que 
irá conduzir o Sindicato dos 
Bancários de Jundiaí e região 
pelos próximos quatro anos. 
A chapa única venceu com 
99,2% dos votos, e o doutor em 
Ciência Política, Paulo Eduardo 
Silva Malerba, segue à frente 
da entidade até 2026, em seu 
segundo mandato.

 ‘’Mais uma vez quero 
agradecer a grande 
participação de nossos sócios 

e sócias. Principalmente neste 
momento tão importante 
de escolha da nova gestão 
que segue em defesa dessa 
categoria, que é uma das mais 
aguerridas na luta pelos direitos 
trabalhistas em todo o Brasil’’, 
disse Paulo Malerba.

A nova gestão teve 30% 
de renovação, incluindo seis 
mulheres bancárias, além 
de maior representatividade 
de pessoas negras e LGBT, o 
que já é uma grande vitória 
para a base, como informa o 
presidente.

Entrevista

Paulo Malerba (BB) – Presidente
Douglas Yamagata (Bradesco) – Secretário-geral
Letícia Mariano (Itaú) – Secretária de Finanças
Elvis Bartholomeu (Itaú) – Secretário de Patrimônio
Sérgio Kaneko (Caixa) – Secretário de Comunicação 
Natal Gomes (Santander) – Secretário de Assuntos Jurídicos 
Gerson Pereira (Bradesco) – Secretário de Formação Sindical
Silvio Rodrigues (BB) – Secretário de Saúde e Condições de Trabalho
Anderson Zanon – Tubarão (Bradesco) – Secretário de Assuntos 
Socioculturais 

Conheça a Gestão 2022/2026 do Seeb Jundiaí

Demais diretores:
Álvaro Pires (BB)
Paulo Mendonça (Caixa)
Roberto Rodrigues (Santander)
Valdir Arruda (Bradesco)
Alexandre Vaccaro (Itaú)
Antônio Sena (Safra)
Cássia J. Máximo (Santander)

Dayane Pereira (Santander)
Gabriela Godoy (Caixa)
Igor Anghievski (BB)
Juliana Martinelli (BB)
Mayara Carvalho (Caixa)
Pamela Leite (Itaú)
Sandro Bacan (Bradesco)
Thiago Macedo (Santander)
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A nova gestão do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região vem com 30% de renovação em 
seu quadro diretivo. São mais mulheres e homens unidos pela garantia e ampliação dos direitos dos 
trabalhadores e também por direitos humanos, uma marca do Sindicato. Dentre os novos dirigentes, o 
Sindicato tem a honra de apresentar o mineiro, administrador de empresas, Antônio Bonifácio Barbosa 
Sena, funcionário do banco Safra, que já trabalhou no Santander e no Bradesco. Antônio vem para 
agregar muito em nossa base e também para fortalecer a fundamental luta da comunidade LGBTQIA+

SeebJDI - Qual a importância de 
haver um dirigente da comunidade 
LGBTQIA+ em nossa base?

Antônio - Precisamos de 
representatividade e para isso 
necessitamos de pessoas que tenham  
‘lugar de fala’, com vivência prática no 
mundo corporativo e fora dele. Quero 
fazer parte de uma rede potente de 
pessoas e profissionais empenhados em 
fazer do mundo um lugar melhor para se 
viver. Estou feliz em ser eleito diretor do 
Sindicato, representando a comunidade 
da qual faço parte. A Diversidade é um 
desafio do mercado, um tema amplo 
sobre o qual quero me dedicar e aprender 
sempre mais, a fim de dialogar e contribuir 
com os bancários e a sociedade. Estar 
na Diretoria do Sindicato dos Bancários 
de Jundiaí e região é uma realização 
extremamente relevante e totalmente 
vinculada aos meus projetos futuros. 

SeebJDI - Como tem sido a luta da 
comunidade dentro dos bancos pela 
igualdade de oportunidades? 

Antônio - A diversidade nas empresas é 
uma das principais urgências do mercado 
de trabalho e a nossa base está muito 
atenta a isso, mas precisamos fortalecer 
essa luta. O principal motivo de eu fazer 
parte da direção do Sindicato é o fato 
de eu poder representar a comunidade 
LGBTQIA+. Chego com o coração aberto, 
cheio de vontade em ensinar e aprender. 

Acredito que minha experiência dentro 
das agências, meu depoimento pessoal 
sobre as dificuldades que já enfrentei para 
chegar à gerência no meu primeiro banco 
será relevante para que toda a base tenha 
ainda mais consciência da urgência dessas 
pautas. O que os grandes bancos dizem 
na mídia não é o que de fato ocorre nas 
agências e  nas regionais. 

SeebJDI - Você considera que houve 
algum avanço nos últimos anos ou há 
retrocesso na atual conjuntura do país?

Antônio - O atual governo é um 
verdadeiro retrocesso. O presidente tem 
a informação que estamos em um dos 
países que mais matam LGBTS no mundo, 
mas ele não tem nenhuma empatia com 
o tema, joga contra nossa causa e muitas 
vezes esconde seus preconceitos atrás 
de uma religião, usando o nome de Deus 
em vão e ofendendo muitas famílias. 
Orientação  sexual não é escolha, é uma 
condição.  Família, em meu entender, 
é onde existe amor, respeito e união . 
Eu tenho fé em Deus, respeito todas as 
religiões e me baseio no que Jesus disse: 
“Ame o seu próximo como a ti mesmo”.  

SeebJDI - O que é possível fazer para 
que haja de fato avanço nesse tema 
dentro dos bancos? 

Antônio - Eu acredito que a educação 
muda a vida das pessoas e que os bancos 
e todas as outras empresas devem 

investir em campanhas educativas, 
dialogar mais com as bases, promovendo 
fóruns de debates. Considero a troca 
de conhecimento muito importante, e 
hoje temos a tecnologia a nosso favor. 
Acredito que algumas empresas têm 
boa intenção e muitas vezes encontram 
dificuldades em saber de fato quem são 
seus colaboradores. Muita gente ainda 
se esconde por medo de retaliação 
e demissão. Ainda vivemos em uma 
sociedade muito preconceituosa e isso 
é um entrave para nossa luta e para a 
abertura de diálogo e oportunidade 
dentro de qualquer corporação. 

SeebJDI - Qual sua expectativa como 
dirigente sindical?

Antônio - Tenho muitas expectativas 
porque sou ligado à promoção da justiça 
social. Quero poder contribuir com a nossa 
categoria em pautas que façam a diferença 
na vida dos bancários e bancárias. Estarei 
aberto a ouvir e levar os assuntos para 
discussão na nossa base. Vou usar minha 
experiência pessoal e continuar me 
aprimorando para de fato conseguir ser 
referência para as pessoas que pretendo 
representar.

Estou muito feliz , quero aproveitar a 
oportunidade para agradecer o Presidente 
Paulo Malerba e todos os diretores pela 
recepção. Tenho certeza que juntos 
seremos mais fortes. Um forte abraço! 

Luta LGBTQIA+ conquista 
cadeira na direção do Sindicato 

Informativo do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e Região - Filiado à Contraf/Fetec-SP/CUT

Presidente:
Paulo Malerba

Secretário de Comunicação:
Sérgio Kaneko
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‘’Diversidade  nas empresas é quando as equipes são compostas por pessoas de diferentes gêneros, etnias, formações, idades, 
vivências e visões não precisando ficar ‘dentro dos armários’. Onde todos os temas possam ser tratados com normalidade. Hoje vivo 
essa realidade e meu mais profundo desejo é que essa seja a realidade de todos os trabalhadores’’.

Falaí

Antônio Sena, do banco Safra, agregando luta e conhecimento à nova gestão do Sindicato
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Confira todas as matérias completas em nosso site

Com milhões de desempregados e famílias em situação de 
miséria, governo Bolsonaro chega a seu último ano

Edição 583 - Abril/2022

Dentre esses milhares de desempregados também 
há bancários que foram demitidos com as chamadas 
reestruturações. Quais bancos têm demitido mais e como os 
sindicatos têm trabalhado esse tema?

Tivemos muitas demissões no Itaú, Bradesco e Santander. No BB 
tivemos PDV e as vagas não foram recolocadas. Ou seja, houve uma 
redução de mais de 10% em nossa categoria durante a pandemia, 
que gera sobrecarga aos demais empregados. O sindicato trabalha 
para evitá-las e demonstrar que as demissões usam de pretexto a 
digitalização, no entanto, trata-se de novas formas de precarizar. 

Mas o emprego do setor financeiro diminuiu?
O setor financeiro cresceu no país nesse período, há mais gente 

trabalhando no segmento. E daí surge outro problema: há bancos e 
instituições admitindo trabalhadores com contratos de PJ, autônomos 
e terceirizados. São formas de retirar direitos e excluir da nossa 
representação sindical e convenção de trabalho, que são as melhores 
do Brasil. Precisamos enfrentar esse problema, que se reforçou com 
a reforma trabalhista, qual seja, as formas de burlar os contratos de 
trabalho mais seguros e completos.

Qual a importância de a categoria responder à Consulta 
Nacional?

A partir da consulta saberemos com precisão quais são as 
prioridades dos bancários e bancárias, qual sentido e intensidade dar 
às demandas de nossa pauta de reivindicações. Sempre adotamos esse 
modelo de consulta, porque nos aproxima do pensamento de todos e 
todas, permitindo também o debate de ideias e estratégias. 

O que podemos esperar para a Campanha Nacional dos 
Bancários de 2022?

Uma campanha, para variar, difícil, desafiadora. Estou confiante 
que a nossa organização e mobilização vai conseguir importantes 
resultados. O primeiro deles será recuperar o poder de compra dos 
salários, que vêm sendo corroídos por uma inflação superior a 10% ao 
ano. 

Ainda que estejamos num momento brutal para o trabalhador, 
há esperança de revertermos essa situação no país?

Em 2022 temos eleições gerais, para presidente, governadores, 
senadores e deputados federais e estaduais. É hora de eleger pessoas 
comprometidas com a causa dos trabalhadores, que entendam e 
trabalhem pelas nossas preocupações. Se houver uma mudança nessa 
direção, eu vejo esperança. O momento é este. 

Para explicar como será a Campanha Nacional dos Bancários 
2022 nesse ambiente social e econômico tão difícil, o Jornal dos 
Bancários entrevista o presidente do SeebJDI, Paulo Malerba, 
doutor em Ciência Política pela Unicamp.

Bancários devem 
apontar suas 
prioridades para a

O Seeb Jundiaí se une a milhares de pessoas no ato por 
“Emprego, Direitos, Democracia e Vida”, em São Paulo

DIA DOS

TRABALHADORES
E TRABALHADORAS 

#1M

» Sem governo, proporção de trabalhadores ganhando salário mínimo é a maior da história. 

» Na categoria bancária, luta é por garantia de emprego e direitos históricos 

» CUT e centrais sindicais criam Frente Ampla contra o retrocesso

Campanha 2022
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A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e demais centrais 
criaram uma frente ampla da classe trabalhadora para que o 
Dia Internacional dos Trabalhadores se tornasse uma data de 
grande reflexão sobre o momento político do Brasil e os riscos 
à democracia criados pelo atual governo. Os atos, em todo o 
Brasil, reivindicaram o fim da carestia, mais emprego, renda, 
garantias e direitos a todos os cidadãos.

9 de junho: Encontros Nacionais dos Bancos Privados (Bradesco, 
Itaú e Santander)

9 de junho: 33º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco 
do Brasil (CNFBB)

9 e 10 de junho: 38º Congresso Nacional dos Empregados da 
Caixa (Conecef)

10 de junho: Encontro Nacional de Mulheres e Juventude dos 
Funcionários do Banco do Brasil

10 a 12 de junho: 24ª Conferência Nacional dos Bancários
*Todos os eventos destinados às delegações, apresentados no 
calendário acima, serão realizados em formato híbrido: parte 
presencial e parte através de plataforma de videoconferência.

Frente Ampla
contra o retrocesso

Confira o Calendário dos 
encontros estaduais e nacional

Edição 583 - Abril/2022

Os empregos precários, sem carteira de trabalho e sem direitos como férias, 
licença saúde ou aposentadoria, já superam os empregos com carteira assinada. 
Durante o governo Bolsonaro, enquanto o emprego protegido (com carteira ou 
estatutário) cresceu 0,3%, o emprego desprotegido (sem carteira e conta própria) 
cresceu 7%.

Segundo a PNAD Contínua, do primeiro trimestre de 2019 (início do governo) 
até o trimestre encerrado em fevereiro de 2022, o contingente de trabalhadores 
desprotegidos superou o número de trabalhadores protegidos. Atualmente, são 
cerca de 44,9 milhões de empregos com carteira assinada ou estatutários e 46,2 
milhões de pessoas em empregos sem carteira ou conta própria.

Renda dos trabalhadores diminuiu
Outro dado do Brasil de Bolsonaro é a queda no rendimento 

dos trabalhadores: o valor do rendimento médio real por 
pessoas ocupadas foi estimado em R$2.511. É o menor valor 
registrado em um trimestre encerrado em fevereiro desde o 
início da série histórica da pesquisa, em 2012. Na comparação 
com o mesmo período do ano anterior (fevereiro/2021), o valor 
do rendimento é 9,1% ou R$ 242 menor.

Emprego bancário
O setor bancário não fica atrás. Desde o início da pandemia, 

em março de 2020, foram fechados mais de 4 mil postos de 
trabalho nos bancos.

19 milhões passando fome
A alimentação do povo brasileiro tem sido pauta constante dos 
sindicatos e das centrais. Nos atos dos 1o de Maio deste ano, as 
lideranças lembraram que hoje

» 19 milhões de brasileiros passam fome
» 116 milhões passam algum grau de insegurança alimentar
» E que para vencer a fome é preciso ter emprego. 
»Nos  governos do PT , foram abertas 22 milhões de vagas de 
emprego com carteira assinada. 
» As centrais sindicais destacam que 90% dos acordos salariais 
tiveram aumento real e hoje apenas 7% têm.

No Brasil de Bolsonaro, 
empregos sem direitos já 
ultrapassam os de carteira 
assinada

Praça Charles Miller no Ato das centrais sindicais 
no #1M - (foto de Ricardo Stuckert)

arte da Campanha de 2017

Campanha Nacional 
dos Bancários 2022
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Santander

Sim, precisamos de ar 
condicionado para trabalhar. É uma 
tecnologia que traz conforto, bem-
estar, reduz a desidratação corporal, 
entre outros benefícios que só quem 
já viveu (e vive) sem a temperatura 
ideal em ambientes fechados tem 
ideia da importância. Inclusive, 
quando esses aparelhos entram em 
pane, os funcionários acionam o 
Sindicato para ajudar a encaminhar 
o problema.

Na agência Jarinu, do Santander, 
há ar condicionado. Ele funciona 
bem. No entanto, os responsáveis 
compraram um aparelho que 
serviria bem a um mercado ou 
grande magazine, mas numa 

agência pequena, ele virou um 
elefante branco. 

O barulho está acima do 
conforto. É tão infernal que a 
gerência anterior já abriu um 
chamado pedindo a troca. Mas os 
técnicos afirmam que o aparelho 
está dentro dos decibéis permitidos. 

‘’Sem dúvida o ar é essencial, 
mas o barulho é tão perturbador 
que acaba comprometendo o 
atendimento ao cliente’’, informa 
Dayane Pereira, funcionária do 
Santander. 

O Sindicato está acompanhando 
o caso para que haja uma 
otimização efetiva dentro da agência 
com relação ao equipamento. 

Um ar de enlouquecer

O Bradesco teve lucro líquido recorrente (que exclui eventos 
extraordinários) de R$ 26 bilhões em 2021, um crescimento 
de 34,7% em relação ao ano de 2020.  Mesmo assim, em 2021, 
o banco fechou 2,3 mil postos de trabalho, e demitiu durante 
a pandemia, o que gerou sobrecarga de trabalho para os que 
ficaram e mais tempo de fila para os clientes.

Para os sindicatos, o banco não tem por que demitir com 
esses resultados. Pelo contrário. Tanto o Bradesco quanto outros 
bancos poderiam contratar mais para contribuir com a geração de 
empregos e melhores condições de trabalho, o que beneficiaria o 
país e faria com que atendessem melhor os clientes e população 
em geral, que, dependendo da região, não tem uma agência 
bancária sequer. Os bancários estão sobrecarregados pelo 
trabalho diário em todas as agências do país.

O Itaú deu início a sua campanha de vacinação contra a 
gripe no dia 25 de abril, com data de encerramento prevista 
para 30 de junho. 

Cada agência terá uma data para vacinação, que consta 
no aplicativo IUConecta. Nos polos administrativos, 
a vacina será aplicada nos pontos de atendimentos 
implantados tanto para quem quiser ir com veículo (drive-
thru), como para pedestres.

Basta dirigir-se ao local indicado  e apresentar o crachá e 
o comprovante de agendamento, que deverá ser feito pelo 
IUConecta. O comprovante pode ser impresso ou uma foto 
do e-mail no telefone celular.

Confira em sua agência qual o local indicado para se 
vacinar.

Importante lembrar que a pandemia de coronavírus não 
acabou. O Sindicato orienta o uso de máscaras e o respeito 
a todos os protocolos de segurança e saúde, como uso de 
álcool em gel e distanciamento social.

Quanto mais, pior
Bradesco lucra muito 
e demite sem parar

Bradesco

Vacinação contra 
gripe já começou
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Os candidatos à Diretoria de Benefícios e à Diretoria 
de Administração e Controladoria da Fundação dos 
Economiários Federais (Funcef ), apoiados por nosso 
Sindicato, Contraf CUT, Fetec CUT SP  e a maioria das 
entidades de representação dos empregados, foram 
eleitos no segundo turno das eleições da entidade, 
ocorrido de 29 de abril de 2 maio.
Jair Pedro Ferreira foi eleito para a Diretoria de 
Benefícios com 52,6%, e Rogério Vida foi eleito para 
Diretoria de Administração e Controladoria com 
53,91% dos votos válidos. Além das duas diretorias, 
o movimento “Juntos – A Funcef é dos Participantes” 
elegeu Selim Antônio de Salles Oliveira (titular) e 
Helaine Coutinho Cardoso (suplente) do Conselho 
Deliberativo.
“Nossa fundação volta cada dia mais a ser dos 
participantes! Vamos construir juntos uma Funcef 
forte, com gestão transparente e participativa, e com 
muitos bons frutos para todos nós”, completou.a 
coordenadora da CEE da Caixa, Fabiana Uehara 
Proscholdt.

Caixa

Vitória! A FUNCEF é dos 
participantes

FUNCEF

O prazo para encaminhar a 
documentação que comprove o 
desempenho da função de caixa/
tesoureiro em agências da nossa 
região se encerrou no dia 16 de 
março. Por não haver possibilidade 
de prorrogação, alguns empregados 
estão com dúvidas sobre o processo 
e sobre o valor do pagamento 
efetuado pela Caixa.
O Departamento Jurídico do 
Sindicato informa que, de fato, 
o banco está convicto de que os 
cálculos repassados estão corretos. 
No entanto, o Sindicato já deu 
entrada em uma ação judicial 

para o reparo desses pagamentos. 
‘’Segundo nossos cálculos, os 
valores estão incorretos. Portanto, 
esperamos que essa diferença seja 
depositada quando a negociação for 
concluída’’, informam os advogados 
do Departamento Jurídico.
A direção do Sindicato informa 
ainda que os empregados que 
necessitam de orientação mais 
detalhada, podem acessar os 
diretores ou o Departamento 
Jurídico, pelos telefones (11) 4806-
6650 (11) ou 4806-6651 – WhatsApp 
Business

A Chapa 3, Previ para os Associados, 
venceu as Eleições Previ. O grupo reúne 
associados da entidade que já fazem 
parte ou já tiveram experiência na gestão 
da Previ, com novos candidatos. Durante 
toda a campanha os membros da chapa 
3 reafirmaram o posicionamento de 
defender os interesses dos associados 
e proteger a entidade de interferências 
externas, seja de governos ou do mercado.

“Os associados da Previ, trabalhadores 
e trabalhadoras do BB, da ativa e 
aposentados, votaram pela continuidade 
da gestão que vem sendo feita nos últimos 
anos. Esse é um sinal importante, de que 
devemos nos manter no mesmo caminho, 
de administração transparente e com canal 
sempre aberto com os associados”, afirmou 
o coordenador do comitê de campanha da 
chapa 3, José Ricardo Sasseron.

Saúde Caixa
‘Quebra de Caixa’: cálculo de 
pagamento da CEF está incorreto!

Eleições Economus
BB

Rodrigo Leite e 
Lucas Lima são 
eleitos suplentes
Os candidatos Rodrigo Leite e Lucas 
Lima foram eleitos como suplentes 
para, respectivamente, o Conselho 
Deliberativo e o Conselho Fiscal 
do Economus, fundo de pensão 
de funcionários do Banco do Brasil 
egressos do Banco Nossa Caixa.
As eleições iniciaram no dia 11 de abril 
e se encerraram nesta sexta-feira 22. 
Foram 4.756 votos no total, dos quais 
1.375 para Rodrigo Leite e 1.321 para 
Lucas Lima.
Os eleitos foram Américo Consentino, 
para o Conselho Deliberativo, com 
3047 votos; e Edson Siqueira para o 
Conselho Fiscal, com 3.221 votos.
PREVI - AGUARDAR RESULTADO

Chapa 3 vence eleições da Previ
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Educação InfantilAlimentação

Associad@s do 
Sindicato podem
fazer CPA 10, CPA 20
e muito mais com 
custo zero!

Em parceria com o Instituto Fenae, nosso Sindicato oferece 
aos bancários sindicalizados uma plataforma EAD (Educação à 
Distância) com diversos cursos, que vão desde CPA-10 e CPA-20, 
Língua Inglesa, MasterMind, oratória, Matemática Financeira e 
até Introdução ao mundo dos vinhos

A inscrição é gratuita e pode ser feita diretamente pelo 
e-mail atendimento@bancariosjundiai.com.br. Envie com o 
título ”EAD” e no corpo do e-mail coloque seus dados com 
nome completo, celular, CPF, agência bancária em que trabalha 
e Curso que pretende fazer.

Convênios
Educacionais

 Escolas

Saiba mais em nosso site ou com nossa diretoria

Fale com a gente! (11) 4806-6650 |  convenios@bancariosjundiai.com.br

Descontos
p a r a  a s s o c i a d o s

Capacitação Profissional

Faculdades

Bancário sindicalizado tem descontos!
Novos Convênios

Até 35% de desconto para associados.

Rua do Retiro, 304. 
(11) 99385-5050 

10% de desconto para associados. 

www.escolaceduc.com.br
Tel. (11) 94007-6513
Rua Santa Catarina, 250
Vila Progresso - Jundiaí - SP


