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Receita de sucesso: participação!
Os banqueiros já têm total conhecimento do que querem os bancários na 

Campanha Nacional Unificada 2011. A pauta de reivindicações da categoria, 
definida em ritual democrático – consultas, assembleias, conferências estaduais 
e nacional – foi entregue à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na última 
sexta-feira 12 de agosto, data em que os bancários de São Paulo saíram às ruas para, 
além de dar como declarada a abertura da campanha, dizer em alto e bom som: 
os trabalhadores querem aumento real de salários, maior Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) e, ainda, que é imprescindível melhorar as condições de trabalho, 
com o fim das metas abusivas – as grandes responsáveis pelo assédio moral.

 As reivindicações dos bancários chegaram à mesa da Fenaban em meio às 
divulgações dos lucros bilionários dos bancos. E, se depender da mostra dos 
primeiros resultados, mais uma vez os banqueiros não terão desculpas para se negar 
a atender às reivindicações dos trabalhadores. Nos primeiros seis meses de 2011, 
somente Bradesco, Santander e Itaú somaram lucro líquido de R$ 16,8 bi. Todo esse 
crescimento é resultado direto do trabalho do bancário, produzido no dia a dia das 
agências e departamentos. O crescimento do setor segue forte numa média de 20% 
há mais de dez anos. Ou seja, os bancos podem pagar maiores salários e empregar 
mais trabalhadores, para atender melhor a população e garantir melhores condições 
de trabalho aos funcionários, sem adoecê-los com pressão e metas absurdas.

 Os trabalhadores merecem ser valorizados e vamos lutar por isso, seja na mesa de 
negociação ou na mobilização. A receita de sucesso, nós já temos: participação dos 
trabalhadores em todas as etapas da campanha!

Juvandia Moreira
Presidenta do sindicato
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Reivindicações definidas
Bancários entregaram pauta à Fenaban no dia 12 de agosto

Está definida a pauta de reivindicações 
dos bancários para a Campanha 

Nacional Unificada 2011. Delegados 
eleitos em assembleias em todo Brasil 
debateram entre 29 e 31 de julho, na 13ª 
Conferência Nacional, os itens que serão 
negociados este ano. A pauta foi entregue 
à federação dos bancos (Fenaban) no dia 
12 de agosto.

A categoria bancária quer reajuste 
salarial de 12,8% (composto por aumento 
real de 5% mais reposição da inflação 
projetada em 7,5%), PLR de três salários 
mais R$ 4.500; valorização do piso; 
aumentos nos vales refeição e alimentação 

entre outras (veja no quadro abaixo).
“Foram três dias de amplo e 

democrático debate para que a nossa 
pauta reflita as necessidades dos 
bancários de todo o Brasil. Agora, 
começamos nossa campanha e a luta 
para arrancar dos bancos aumento real 
de salários, participação maior nos lucros, 
valorização do piso e condições muito 
melhores de trabalho, com o fim do 
assédio moral e das metas abusivas. E 
os bancos, setor mais rentável do país, 
têm total condição de atender às nossas 
reivindicações”, diz a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira. 

Confira os prinCipais itens da pauta de reivindiCação

CaMPaNHa NaCIONaL 2011
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reajuste salarial 
12,8% (5% de aumento real mais a 
inflação projetada de 7,5%)

pLr
Três salários mais R$ 4.500

piso
Salário mínimo do Dieese (R$ 2.297,51)

vales alimentação e refeição e  
auxílio-creche/babá
Salário Mínimo Nacional (R$ 545)

pCCs
Para todos os bancários

auxílio-educação
Pagamento para graduação e pós

emprego
Ampliação das contratações para fazer a 
inclusão bancária, combate às terceirizações 
e à rotatividade por meio da qual os bancos 
aumentam seus ganhos com a redução dos 
salários, além da aprovação da Convenção 158 
da OIT

outras
◆ Cumprimento da jornada de 6 horas
◆ Fim das metas abusivas
◆ Fim do assédio moral e da violência 
organizacional
◆ Mais segurança nas agências e departamentos
◆ Previdência complementar para todos os 
trabalhadores
◆ Contratação da remuneração total
◆ Igualdade de oportunidades

Delegados eleitos durante a abertura da 1�ª Conferência Nacional dos Bancários
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Luta por mais emprego
Bancários denunciam alta rotatividade no sistema financeiro

apesar de gerarem 6.851 novos 
empregos, os bancos desligaram 

8.947 trabalhadores no primeiro 
trimestre de 2011, mantendo a 
alta rotatividade de mão de obra 
que o sistema financeiro utiliza 
como estratégia para a redução dos 
salários. As admissões são feitas com 
remuneração 46% inferior a dos 
bancários demitidos. Os dados foram 
apresentados pelo Dieese, durante os 

debates de Emprego e Remuneração, 
da 13ª Conferência Nacional dos 
Bancários.

O estudo aponta, ainda, que as 
fontes de lucro dos bancos estão 
concentradas na venda de produtos e 
nas tarifas bancárias. “Ou seja, retiram 
dinheiro da sociedade sem dar o devido 
retorno em qualidade de serviços”, 
observa a diretoria executiva do 
Sindicato Rita Berlofa.

Fim das metas abusivas na pauta
Trabalhadores entregaram declaração por venda responsável

Os debates em torno da saúde e 
condições de trabalho definiram 

como questões fundamentais para a luta 
deste ano o fim das metas abusivas e do 
assédio moral.

De acordo com o secretário de Saúde 
do Sindicato, Walcir Previtale, é preciso 
lutar pela mudança organizacional nas 
empresas. “As metas abusivas e o assédio 
moral são apontados como focos de 
adoecimento da categoria. Esse é um 
grande consenso nacional, o que mostra 

que a insatisfação dos bancários é cada 
vez maior”, afirma. 

Venda responsável
Junto com a pauta de reivindicações, 

os bancários entregaram à Fenaban a 
Declaração sobre a Venda Responsável 
de Produtos Financeiros. O objetivo é 
que os banqueiros assinem o documento 
– elaborado pela Uni Finanças, ligada à UNI 
Sindicato Global – e se comprometam com 
seu papel social e a venda ética de produtos.

CaMPaNHa NaCIONaL 2011

1�ª Conferência Nacional dos 
Bancários reuniu delegados 
de Iinstituições financeiras 
públicas e privadas
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Os delegados reunidos na Conferência 
Nacional querem a inclusão 

bancária, para que todos tenham 
direito a atendimento de qualidade 
feito por bancários em agências e PABs, 
independentemente da região do país. 
Quase 40% dos cidadãos ainda não têm 
acesso a contas correntes no Brasil. 

O objetivo da categoria é acabar 
com esse quadro e com a precarização 
do trabalho bancário, feita por meio 
do uso dos correspondentes. Além 
disso, garantir a proteção ao sigilo e a 
aplicação do plano de segurança das 
agências.

Assim, a categoria definiu apoio 
ao Projeto de Decreto Legislativo do 
deputado Ricardo Berzoni (PT-SP) (foto), 
pela revogação das resoluções do Banco 

Central que ampliaram as possibilidades 
de atuação dos correspondentes 
bancários.

CaMPaNHa NaCIONaL 2011

Combate à insegurança
Reivindicações cobram medidas para previnir assaltos e sequestros

a melhoria da assistência médica e 
psicológica aos bancários vítimas 

da insegurança nos bancos deverá ser 
uma das prioridades da categoria na 
Campanha Nacional 2011. 
Serão reivindicadas instalação de 
equipamentos de prevenção contra 
assaltos, sequestros e extorsões.

Em relação à “saidinha de banco”, 
que também preocupa a categoria, foi 

reforçada a necessidade de instalação 
de biombos entre a fila de espera e a 
bateria de caixas. “Também reafirmamos 
a necessidade de isenção das tarifas 
de transferência de recursos (TED, 
DOC e ordens de pagamento), o que, 
se aprovado pelos bancos, reduzirá a 
circulação de dinheiro e combaterá a 
saidinha”, explica o diretor executivo do 
Sindicato Daniel Reis.

Atendimento e inclusão
Conferência deliberou luta contra a precarização do trabalho bancário
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Diretor executivo 
do Sindicato Daniel 
Reis no debate 
sobre segurança na 
Conferência Nacional

jailton garcia
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Os bancários deveriam ter razão para 
comemorar. Afinal, com o anúncio 

do crescimento do lucro dos três maiores 
bancos privados do Brasil, em pleno 
início da Campanha Nacional Unificada 
2011, o aumento real de salários, o 
crescimento da PLR e a valorização 
do piso deveriam ser obrigação das 
instituições financeiras. “Mas não é 
bem assim e os bancários sabem disso 
porque todo ano o lucro cresce de forma 
estupenda, mas os trabalhadores têm de 
arrancar com muita mobilização e luta 
o que deveria ser um direito”, afirma 
a presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira.

Bradesco, Santander e Itaú empregam 
quase 212 mil trabalhadores em todo o 
país, 44% do setor (dados do balanço 

dos bancos de dezembro de 2010). 
Juntos, lucraram no primeiro semestre 
R$ 16,8 bilhões. “Outros resultados vão 
sair e mais uma vez fica claro que os 
bancos têm total condição de atender 
às reivindicações dos seus funcionários”, 
ressalta a dirigente, lembrando que 
apesar de tanto lucro, o setor deve 
muito, não só aos seus empregados, mas 
à população. É socialmente injusto. “Se 
os bancos fossem tão sustentáveis, como 
querem fazer crer em suas propagandas, 
teriam de se tornar empregadores 
muito melhores do que são, e baixar 
as absurdas taxas de juros, reduzindo o 
spread bancário que é um dos maiores 
do mundo”, salienta Juvandia.

Leia matéria completa no www.
spbancarios.com.br/fbmateria.asp?c=9225

Lucro monstro dos bancos
Bradesco, Itaú e Santander acumularam R$ 16, 8 bilhôes no semestre  

Luta dos bancários é unificada
Rede sindicais de funcionários de Itaú e Santander se reúnem em SP

CaMPaNHa NaCIONaL 2011

INTERNaCIONaL

a construção de agendas unificadas e 
de acordos globais foram decisões 

comuns às redes sindicais do Itaú e do 
Santander, que se reuniram nos dias 
26 e 27 de julho, em São Paulo. A 8ª 
Reunião do Comitê Internacional do 
Santander da UNI Finanças e a 6ª Reunião 
do Comitê Internacional do Itaú da UNI 
Finanças trouxeram ao Brasil dezenas de 
sindicalistas das Américas. Participaram 
cerca de 80 dirigentes da Argentina, 
Chile, Venezuela, Colômbia, Paraguai, 
Uruguai, Trinidad & Tobago, Bahamas, 
Estados Unidos e Brasil.

Itaú
Os trabalhadores do Itaú decidiram 

contrapor a realidade dos bancários no 
continente ao prêmio internacional de 
banco mais sustentável.

Também foram lembrados problemas 
comuns aos países latinos onde o banco 
brasileiro atua: Uruguai, Paraguai, Chile e 
Argentina. “Más condições de trabalho, 
índice alto de bancários lesionados ou com 
depressão, assédio moral e metas abusivas 
são práticas comuns”, explica o dirigente 
do Sindicato André Luis Rodrigues.

Santander
Campanha de mídia unificada e um 

dia internacional de paralisação foram 
algumas das decisões tomadas pelo 
coletivo internacional de trabalhadores do 
Santander. Segundo a diretora executiva 
do Sindicato e coordenadora da rede 
internacional do Santander, Rita Berlofa, 
uma dessas atividades será um jornal 
cuja capa denunciará o disparate entre 
os lucros obtidos pelo banco espanhol na 
América Latina e o tratamento dispensado 
aos trabalhadores do continente. 

jailton garcia

Juvandia fala aos bancários de diversos 
países durante abertura das redes sindicais
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Os delegados do 
22º Congresso 

Nacional dos 
Funcionários do Banco 
do Brasil aprovaram a 
inclusão de melhorias 
no Plano de Cargos 
Comissionados e 
no Plano de Cargos 
e Remuneração, 
fim do voto de 
Minerva da Previ, fim 
das terceirizações 
a intensificação 
do combate ao 
assédio moral, às 
metas abusivas e ao 
descomissionamento, aém de reforçar o 
caráter público do BB.

Outras reivindicações aprovadas no 
22º Congresso foram a redução da 
Parcela Previ do Plano 1 e redução da 
PP no benefício de risco do Previ Futuro, 
volta da consulta ao corpo social. Foi 
aprovado também que a Cassi e a Previ 
sejam para todos os trabalhadores dos 
bancos incorporados, como a Nossa 

Caixa, e a eleição direta para todos os 
integrantes da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidente de Trabalho 
(Cipa).   

Os delegados também decidiram 
denunciar o BB à OIT por maus tratos 
aos funcionários e discriminação aos 
bancários incorporados, reivindicar 
a suspensão do projeto BB 2.0 e do 
modelo de agências complementares.

BaNCO DO BRaSIL

Pauta específica definida
Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil aprovou reivindicações

Delegados sindicais se reúnem
Cassi e Previ para todos e mobilização estiveram no centro dos debates

Organizar a categoria para a 
Campanha Nacional Unificada 

2011 e manifestações por uma Cassi 
com atendimento melhor ao associado 
foram os principais temas debatidos 
por cerca de 80 delegados sindicais do 
Banco do Brasil. A reunião foi realizada 
pelo Sindicato no dia 27 de julho.

No encontro, os delegados 
discutiram a situação dos 
trabalhadores que fazem uso do plano 
de associados da Cassi e apresentaram 
uma proposta de campanha com 
o tema Cassi e Previ para Todos 
com Qualidade, que contará com 
manifestações organizadas pelo 
Sindicato e pelos trabalhadores, para 
pressionar a direção do Banco do Brasil 
a negociar uma solução que garanta 
os direitos dos funcionários egressos 
dos bancos incorporados. Leia matéria 
completa no www.spbancarios.com.
br/bb.asp?c=17744.

Descomissionamento
Um dos mais elementares direitos 

humanos universais afirma que todo 
cidadão tem direito a defesa. No Banco do 
Brasil, esse preceito está sendo ignorado. 
É o que o Sindicato constatou no caso de 
um gerente de segmento personalizado da 
agência Vila Guilherme, zona norte, que 
foi descomissionado de forma arbitrária. 

De acordo com informações apuradas 
por representantes dos trabalhadores, 
o bancário, com 14 anos de empresa, 
foi comunicado pela gestora do 
descomissionamento sob argumento de 
problemas de relacionamento e de mau 
atendimento ao cliente. O que causa 
estranheza na situação é que, além de o 
funcionário não apresentar três avaliações 
negativas consecutivas, como determina o 
aditivo à convenção coletiva de trabalho, 
nem sequer foi garantido seu direito a 
defesa. Leia mais no  
www.spbancarios.com.br/bb.asp?c=17564.

mauricio morais

Funcionários do BB 
saíram fortalecidos 
do Congresso
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Conecef define prioridades
Reivindicações foram aprovadas pelos empregados de todo país

O 27º Congresso dos Empregados 
da Caixa Federal definiu para a 

pauta específica a luta pela isonomia, 
a recomposição do poder de compra 
dos salários, melhorias no Saúde 
Caixa, pagamento do tíquete e cesta-
alimentação para todos os aposentados 
e pensionistas e o fim da discriminação 
aos empregados do REG/Replan não 
saldado.

Outras reivindicações definidas pelos 
empregados foram a realização de 

campanhas nacionais para marcação 
correta do ponto (Sipon) e para que a 
Caixa respeite o intervalo de 10 minutos 
para cada hora de trabalho de todos 
empregados.

Compromisso da direção da Caixa de 
informar ao Sindicato quando houver 
alterações significativas nos normativos 
relacionados à segurança bancária, 
além de campanha de esclarecimento 
junto aos empregados sobre os riscos 
decorrentes de não seguir as normas.

Denúncia de perseguição
Dirigentes sindicais questionam descomissionamento de gerentes gerais

O Sindicato e a Apcef-SP estão 
cobrando da direção da Caixa 

Federal critérios claros e explicações 
plausíveis que justifiquem o 
descomissionamento de trabalhadores.

Essa reivindicação foi apresentada 
em reunião no decorrer do mês de 
julho, quando os representantes 
dos trabalhadores questionaram o 
superintendente da SR Pinheiros sobre 
a retirada da comissão, de forma 

unilateral, de sete gerentes gerais. “A 
resposta do superintendente foi vaga 
e obedeceu aos padrões da Caixa. 
Ou seja, afirmou que problemas de 
postura desses empregados e a falta 
de resultados nas respectivas unidades 
motivaram os descomissionamentos. 
Não aceitamos essa política, pois 
permite que haja retaliações e 
perseguições aos trabalhadores”, afirma 
o dirigente sindical Dionísio Siqueira.

CaIxa FEDERaL
MAURICIO MORAIS

Empregados da Caixa Federal aprovam pauta específica
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Valorização em debate
Reunião discutiu propostas para melhorar questões de saúde

a inclusão dos pais e a manutenção 
do plano de saúde na 

aposentadoria, além da melhoria do 
convênio estiveram na pauta debatida 
entre o Sindicato e o Bradesco no dia 29 
de julho.

Os funcionários querem a 
inclusão de psicólogos, psiquiatras 
e fonoaudiólogos. O banco ficou de 
analisar as reivindicações, e o Sindicato 
vai fornecer informações sobre o 
adoecimento dos trabalhadores. 

Foi reforçada, ainda, a necessidade 
de incluir os pais no plano de saúde, 
pois milhares de bancários têm gasto 
muito elevado com a manutenção de 

um convênio médico. Outra exigência 
é que o plano seja mantido durante a 
aposentadoria.

assédio moral
Na reunião, o banco afirmou levar 

a sério o instrumento de combate ao 
assédio moral e destacou o resultado 
de uma denúncia que, após checadas 
as informações, resultou na reversão 
de uma demissão. “Os bancários têm 
de denunciar caso haja assédio moral 
em sua unidade. É a única forma de 
combatermos esse problema”, diz o 
secretário de Saúde do Sindicato, Walcir 
Previtale.

Sindicalização deu prêmio
Bancária que se associou participou da promoção e ganhou uma viagem

a bancária Camila, que trabalha na 
Cidade de Deus, vai passar um 

final de semana em Paraty, no Rio de 
Janeiro, com todas as despesas pagas e 
com direito a levar um acompanhante. 
A trabalhadora foi sorteada ao vivo 
durante o Momento Bancário em 
Debate da terça 2 de agosto. O prêmio 

integrou a campanha de sindicalização 
dos funcionários do Bradesco, lançada 
em abril deste ano. “É importante que 
os bancários continuem se empenhando 
para conquistar mais associados. A força 
do Sindicato vem justamente dessa 
conscientização da categoria”, afirma a 
dirigente sindical Neiva Ribeiro.

JAILTON GARCIA

Dirigentes sindicais cobram 
melhorias do plano de saúde 
durante negociação



Folha bancária resumo • agosto de 2011

11 

O Sindicato está com todas as atenções 
voltadas para a direção do Itaú 

Unibanco e vai reagir à altura caso o 
banco repita a mesma atrocidade que fez 
na cidade de Campinas, onde demitiu de 
forma unilateral todos os funcionários da 
compensação.

“Não vamos admitir que os funcionários 
sejam tratados dessa forma. Eles 
dedicaram grande parte de suas vidas 
ao banco e têm de ter esse esforço 
reconhecido”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira.

De acordo com apurações feitas pela 
entidade, em quase todas as agências 
os gerentes operacionais estão sendo 
obrigados a abrir o caixa quase que 
diariamente e há pressão para que os 
bancários tirem apenas 20 dias de férias. 
“Isso mostra que estão faltando bancários 
em todas as unidades e que nada justifica 
dispensar os trabalhadores”, critica a 
presidenta do Sindicato.

Juvandia também questiona o prêmio 
de sustentabilidade entregue pelo jornal 
inglês Financial Times ao Itaú Unibanco. 
“Esse prêmio em nada reflete a realidade 
vivida pelos trabalhadores. Eles não são 
valorizados da forma como deveriam 
e, para piorar, a cada dia veem colegas 
sendo substituídos por outros com 
salários inferiores. É a pura exploração, 
apenas para aumentar ainda mais os 

lucros que já são astronômicos”, destaca 
a dirigente, orientando os bancários a 
ampliarem a mobilização ao lado do 
Sindicato em defesa de seus empregos e 
seus direitos.

Muito para poucos
De acordo com levantamento feito pelo 

Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
a partir do Relatório Anual de 2010, a 
remuneração total dos 103 executivos 
que integram o Conselho Administrativo 
e a Diretoria Executiva somou R$ 683,7 
milhões. É como se cada executivo tivesse 
recebido, no ano passado, R$ 6,6 milhões.

“Estamos reivindicando que os 
bancários também sejam valorizados e 
que os empregos sejam mantidos. São 
eles os principais responsáveis pelos 
excepcionais resultados da empresa”, 
acrescenta Juvandia.

Cortejo
Para denunciar o desrespeito do Itaú, 

o Sindicato protestou no dia 28, na 
Avenida Paulista. O cortejo dos bancários, 
portando cruzes a partir do Masp, 
chamou a atenção de quem passava 
no maior centro financeiro do país. 
“Os funcionários da região apoiaram o 
protesto”, afirmou o diretor do Sindicato 
Júlio César Silva Santos.

Na mira da sociedade
Trabalhadores denunciam demissões mesmo com o alto lucro

ITaú UNIBaNCO

Bancários em cortejo na avenida Paulista para denunciar demissões no banco

mauricio morais
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Um dos maiores desrespeitos contra 
os bancários e a autonomia de uma 

cidade foi cometido pela federação 
dos bancos. A Fenaban orientou as 
instituições financeiras que mantivessem 
seu funcionamento normal em 
Osasco no dia 19 de fevereiro, data 
de aniversário de emancipação do 
município.

Para garantir que os direitos dos 
trabalhadores fossem preservados e 
com o objetivo de pressionar para que 

o respeito à cidade seja restabelecido, o 
Sindicato ingressou com ação na Justiça, 
cobrando o pagamento de horas extras 
com percentual de 100% a todos que 
trabalharam no feriado.

Recentemente, a juíza da 3ª Vara do 
Trabalho de Osasco, Sandra dos Santos 
Brasil, condenou o Banco do Brasil, o 
Safra e o HSBC a remunerar em 100% as 
horas trabalhadas no dia 19 de fevereiro 
de 2010.  Leia mais no www.spbancarios.
com.br/fbmateria.asp?c=9203.

HSBC

FERIaDO

País não será afetado, diz banco
Empresa afirma que contratará mil gerentes até o fim deste ano

a divulgação feita pela imprensa de 
que o HSBC dispensará cerca de 

30 mil trabalhadores nos países em que 
opera foi debatida em reunião no dia 
4 de agosto entre representantes do 
Sindicato e da direção do banco.

Os diretores executivo e de relações 
sindicais, Hélio Duarte e Antonio Carlos, 
respectivamente, afirmaram que essa 
reestruturação não atingirá o Brasil e 
que a intenção é contratar cerca de mil 
gerentes de relacionamento até o final 
do ano.

Os dirigentes sindicais questionaram o 
banco sobre o Crédito Imobiliário, onde 
os funcionários estão apreensivos após 
a notícia da saída do banco do setor. 
Os representantes do HSBC afirmaram 

que não há informações sobre esse 
departamento, mas que levantariam a 
situação e dariam retorno ao Sindicato.

“No caso do Auto Finance, 
conquistamos a realocação dos 
bancários, evitando demissões. Caso 
exista alguma medida similar no Crédito 
Imobiliário, faremos a mesma exigência”, 
afirma a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira.

Outra denúncia dos trabalhadores 
é de que menores aprendizes estão 
executando tarefas que envolvem 
manuseio de valores, o que é ilegal. O 
HSBC também ficou de averiguar. 

O Sindicato orienta os funcionários 
a denunciar caso haja demissão ou 
desrespeito aos direitos trabalhistas.

Justiça feita em Osasco
BB, Safra e HSBC terão de pagar horas extras com percentual de 100%

paulo pepe
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a mobilização dos 
bancários valeu. A 

Comissão de Tributação 
e Finanças da Câmara 
aprovou, no dia 13, 
a realização de uma 
audiência pública para 
debater o Projeto de 
Decreto Legislativo (PDC) 
de autoria do deputado 
federal Ricardo Berzoini 
(PT-SP) que suspende 
as recentes resoluções 
do Banco Central que 
ampliam as funções dos 
correspondentes bancários.

Dias mais tarde, a Comissão de 
Tributação e Finanças da Câmara dos 
Deputados confirmou a audiência para o 
dia 16 de agosto.

A aprovação da audiência – requerida 
pelo deputado Cláudio Puty (PT-PA) – 
aconteceu no mesmo dia em que uma 
caravana de representantes de entidades 
sindicais bancárias de vários locais do 
país chegou a Brasília, com o objetivo 
de participar da reunião da Comissão e 
de conversar com parlamentares pela 

aprovação do projeto de Berzoini.
“Foi uma vitória dos bancários e 

uma decisão acertada da Comissão de 
Finanças, pois esse tema tem de ser 
debatido pela sociedade. O BC não pode 
alterar contratos individuais e coletivos de 
trabalho prejudicando, assim, toda uma 
categoria de trabalhadores. Não cabe ao 
BC legislar, e sim ao Legislativo”, afirmou 
a presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira, que fez parte da caravana. Leia 
matéria completa no www.spbancarios.
com.br/fbmateria.asp?c=9168

BC deve explicações à sociedade
Bancários vão lutar contra medidas que precarizam o trabalho

a federação dos bancos 
(Fenaban) apresentará aos 

representantes dos trabalhadores 
na próxima reunião, marcada para 
agosto, os resultados do Programa 
de Valorização da Diversidade. 
Esse foi o compromisso assumido 
na reunião da mesa temática 
de igualdade de oportunidades 
realizada no dia 8 de julho.

O projeto, iniciado há dois 
anos, foi precedido pelo Mapa da 
Diversidade, pesquisa que comprovou, 
entre outras coisas, que as mulheres são 
metade da categoria e que ganham 30% 
menos que os homens. “Queremos saber 
o que mudou nesse quadro. Se houve 
mais contratações de mulheres, negros e 
de pessoas com deficiência”, informa a 

diretora do Sindicato Neiva Ribeiro. 
A Fenaban concordou em realizar 

reuniões semestrais de monitoramento 
do programa e a incluir pergunta sobre 
orientação sexual no próximo censo. Leia 
matéria completa no www.spbancarios.
com.br/fbmateria.asp?c=9165

MESa TEMáTICa

Igualdade continua em debate
Bancos ficaram de apresentar resultados sobre o programa de diversidade

augusto coelho

ca
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Dirigentes sindicais bancários 
em reunião na Comissão de 

Finanças da Câmara

Dirigentes ressaltaram 
que não basta contratar, 
é preciso promover
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Há 21 anos começou a vigorar no país 
a Lei 8.069, mais conhecida como 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Para especialistas da área, o 
documento foi uma mudança na 
perspectiva do Direito sobre a infância. 
Cinco anos depois, regida pelos princípios 
do estatuto, foi criada a Fundação Projeto 
Travessia, uma iniciativa do Sindicato, em 
parceria com outras entidades, voltada 
para adolescentes e crianças em situação 
de risco. 

As primeiras ações do Travessia foram 
direcionadas a crianças e adolescentes 
nas ruas do centro da capital, mas não 
demorou muito para que se expandisse e 
fosse aos bairros de origem das crianças, 
buscando a reintegração delas com as 
famílias e a comunidade. Dezesseis anos 
depois, a organização social continua 
atuando para que os direitos previstos 

pelo ECA cheguem a meninos e meninas 
em risco social.

Para um dos coordenadores da 
Fundação, Marcelo Caran, esses 21 anos 
de ECA e 16 de Travessia significaram 
avanços e também dificuldades. “Antes 
o adolescente era submetido ao Código 
de Menores, era visto como um menor 
em situação de irregularidade. Com o 
Estatuto, a criança passa a ser vista como 
ser de direito, e a família, a sociedade e 
o Estado devem garantir sua proteção 
integral.” Essa nova perspectiva, diz 
Marcelo, representa um avanço, mas 
ainda enfrenta resistências na sociedade. 
“O ECA foi uma mudança de paradigma, 
e como toda mudança de paradigma, 
requer um longo processo para se tornar 
cultural”, avalia. Leia matéria completa 
no www.spbancarios.com.br/fbmateria.
asp?c=9214

Sindicato vai ao México
Bancários foram apresentar sua experiência no combate ao assédio moral

SaúDE

a experiência do Sindicato no combate 
ao assédio moral foi levada ao 1º 

Congreso Iberoamericano sobre Acoso 
Laboral, na Cidade do México. Realizado 
entre 6 e 8 de julho, na Escola Nacional 
de Antropologia e História, o encontro 
contou com a participação de médicos 
e pesquisadores de mais de dez países, 
divididos em 17 mesas temáticas sobre 
questões relacionadas ao assédio moral. 

O Sindicato participou no segundo 
dia, apresentando, ao lado da Fetec-

CUT/SP e Contraf-CUT  a Experiência 
dos Sindicatos de Bancários do Brasil 
no Combate ao Assédio Moral e às 
Metas Abusivas. Segundo Walcir 
Previtale Bruno, secretário de Saúde 
do Sindicato, o assédio moral deve 
ser entendido como uma distorção da 
organização do trabalho. “As empresas 
possuem responsabilidades objetivas nas 
ocorrências no ambiente de trabalho.”

 Leia matéria completa no www.
spbancarios.com.br/fbmateria.asp?c=9164.

Projeto 
criado pelo 
Sindicato 
completa 
16 anos de 
atuação

CIDaDaNIa 

Travessia 
resgata 
crianças

DIVULGAçãO
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Pelo trabalho decente
Dia Nacional de Mobilização levou milhares de trabalhadores às ruas

O centro de São Paulo foi tomado por 
uma massa vermelha de milhares de 

trabalhadores. A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), o Movimento Social e 
Popular, o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), e a Marcha 
Mundial das Mulheres e a Central de 
Movimentos Populares promoveram o 
Dia Nacional de Mobilização.

A Praça da Sé foi o local de 
concentração, e partida de uma grande 
passeata que percorreu as ruas 15 de 
Novembro e Líbero Badaró, até a Praça 
do Patriarca, ponto final da mobilização. 
Segundo a CUT, o ato contou com a 
participação de 10 mil trabalhadores.

A presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira, chegou à Sé após estar ao 
lado dos bancários nas paralisações 
nos prédios do Ceic e da Patriarca 
contra as demissões promovidas 
pelo Itaú Unibanco. “Começamos 
o dia mobilizando cerca de 12 mil 
trabalhadores. Queremos garantir que 
o Itaú realoque seus funcionários e 
pare com as demissões. Com lucros 
enormes, é inadmissível que os bancos 
continuem explorando os trabalhadores 
e a sociedade, com demissões e altas 
taxas de juros”, criticou.  Leia matéria 
completa no www.spbancarios.com.
br/fbmateria.asp?c=9155.

Festa da posse
Bancários participaram da comemoração realizada no Juventus  

Cerca de 3 mil pessoas participaram 
da festa de posse da diretoria do 

Sindicato para o triênio 2011/2014, no dia 
22 de julho, no Clube Atlético Juventus.  
A diretoria foi empossada oficialmente no 
dia 11 de julho.

Eleitos com 83,49% dos votos no pleito 
de junho, os 88 diretores representarão 
mais de 135 mil trabalhadores bancários 
de São Paulo, Osasco e região na luta 
diária nos locais de trabalho. Pela 
primeira vez, em 88 anos de Sindicato, 
os bancários elegeram uma mulher para 

representá-los. 
“É uma responsabilidade muito grande 

presidir um dos maiores sindicatos 
do país. Vamos trabalhar muito para 
corresponder a toda confiança depositada 
em nós e continuar lutando para melhorar 
cada vez mais a vida do bancário. Vamos 
seguir atuando como sindicato cidadão, 
olhando sempre para a sociedade em 
geral e cobrando medidas para tornar 
nosso país um lugar cada vez melhor 
para se viver”, destaca Juvandia Moreira, 
presidenta da entidade.

NOVa DIRETORIa 
GERARDO LAzzARI

Integrantes da diretoria 
do Sindicato iniciam 
mandato de três anos
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Será Que Ele É
Um casal às 
vésperas do 
casamento passa 
por situações 
hilariantes, quando 
a noiva resolve 
cismar que o noivo 
é gay.
Mais informações 
na página 21 



Folha bancária resumo • agosto de 2011

1� LazER E DIVERSãO

Dia 12
Ceser & Cristiano
Sertanejo Universitário

FOTOS DE MAURICIO MORAIS

Grêmio Recreativo 
Café dos Bancários

O Grêmio funciona de segunda a sexta, das 17h às 23h, na Rua São Bento, 413.
Os shows são às sextas, às 20h. 

O espaço é exclusivo para bancários sindicalizados e seus convidados

 PROGRaMaçãO DE aGOSTO

Todos os parques 
oferecem descontos para 
bancários sindicalizados. 
A venda dos ingressos 
é realizada na sede do 
Sindicato (com exceção 
do Magic City e Viva 
Parque onde podem ser 
adquiridos na bilheteria 
do parque). Para a 
compra dos ingressos, 
os associados deverão 
apresentar carteirinha 
do Sindicato ou último 
holerite. Pagamento 
somente com cheque do 
associado. Não trocamos 
ingressos nem cheques. 
Todos os pagamentos 
podem ser feitos com 
cheques pré-datados. 
Informações sobre preços 
e validade dos ingressos na 
Central de Atendimento, 
✆ �1��-�200.

IMPORTaNTE:PaRQUES

Magic City
Estrada do Pavoeiro, 8.870. 
Acesso pela Rod. Índio 
Tibiriçá, km 58,5, entre 
Ribeirão Pires e Suzano, 
✆ ����-��00, ✆ ����-��0�
www.magiccity.com.br

Hopi Hari 
Rodovia dos Bandeirantes, 
Km 72,5, Vinhedo, 
✆ 0�00-���-����, 
www.hopiharionline.com.br

O Mundo da xuxa
Shopping SP Market, Marginal 
Pinheiros, ✆ ���1-2��0 
www.omundodaxuxa.com.br

Viva Parque
Estr. do Jacuba, 2010, Jd. das 
Palmeiras, Juquitiba, 
✆ ����-20��,
www.vivaparque.com.br.

Playcenter
Marginal do Tiête,
✆ ���0-01��,
www.playcenter.com.br.

AqUáRiO De SãO PAUlO
rua huet bacelar, 407, ipiranga,

✆ 22��-��00 
www.aquariodesaopaulo.com.br

Dia 1�
Soul Fine
classic 80
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CLUBES

Clube dos Bancários
Av. Rio Xingú, 501, Riacho 
Grande, São B. do Campo, 
✆ ����-00��/�000, 
www.clubedosbancarios.com.br,
Isenção de pagamento do 
título e desc. 10% na taxa de 
manutenção.

Neo Geo World
Shopping Internacional  
de Guarulhos, ✆ 20��-����, 
www.neogeoworld.com.br

Metalclube
Av. Luis Rink, 501, Rochdale, 
Osasco, ✆ ����-��01, 
clube@sindmetal.org.br, 
70% desc. na matrícula.

Clube associação 
atlética Guapira
Rua Dr. José Camargo 
Aranha, 376, Jardim Guapira,  
São Paulo. 
✆ 22��-�2��,   
www.clubeguapira.com.br, 
25% no acesso ao clube e na 
associação.

CINEMa MaIS BaRaTO

associados ao sindicato pagam o preço único de 
r$ 10 para assistir aos filmes em exibição na rede 
cinemark. não há restrições quanto a horário ou a 
dias da semana, mas cada associado pode adquirir 
no máximo seis ingressos por vez. recomenda-se 
chegar à sessão com antecedência, uma vez que 
os vale-ingressos são trocados na bilheteria. mas 
atenção: as salas cinemark shopping iguatemi, 
cinemark bradesco Prime e as salas 3d e Xd não 
estão incluídas no convênio. os vale-ingressos 
devem ser adquiridos na central de atendimento 
do sindicato, na r. são bento, 413. Pagamento 
somente a vista (em dinheiro ou cheque próprio).

LazER E DIVERSãO

www.wetnwild.com.br.

Wet’n 
Wild

Rodovia dos 
Bandeirantes,  

km 72, 
Itupeva.  

✆ ����-�000,

Clube Magic City
Estr. do Pavoeiro, 8.870, acesso Rod. Índio 
Tibiriçá, km 58,5, entre Rib. Pires e Suzano,

✆ ����-��00, www.magiccity.com.br. 
20% desc. na adesão.
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Novo Centro de Formação

curso	 período	 dias	 horário	 valor	 local

CPA10 - ANBIMA 15/8 à 26/8 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Osasco
Inglês Profissional 22/8 a 12/12 segunda 18h45 às 21h15 1.100 550 Centro
Inglês Instrumental 30/8 a 3/01/12 terça 19h às 21h 720 360 Centro
FOTOGRAFIA 30/8 a 4/01/12 terça 18h30 às 20h30 720 360 Centro
LIBRAS 31/8 à 21/12/11 quarta 19h30 às 22h 720 360 Centro
CONTABILIDADE 22/8 a 01/09 seg e qui 19h às 22h 440 220 Centro
COMO FALAR
EM PÚBLICO 22/8 a 31/8 seg a qua 19h às 22h 360 185 Centro

MARKETING
PESSOAL E VENDAS 20/8 a 24/9 sábado 9h às 13h 440 220 Centro

CAP20 - ANBIMA 29/8 A 10/9 seg a sex 19h às 22h45 1000 480 Centro
CÂMBIO 10/9 a 15/10 sábado 8h às 13h 510 255 Centro
MATEMÁTICA
FINANCEIRA 10/9 a 15/10 sábado 9h às 13h 440 220 Centro

ANÁLISE DE CRÉDITO 10/9 a 22/10 sábado 8h às 13h 510 255 Centro
CPA10 - ANBIMA 12/9 a 23/9 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Centro
CPA10 - ANBIMA 26/9 a 7/10 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Osasco
CPA20 - ANBIMA 24/10 a 5/11 seg a sex 19h às 22h45 1000 480 Centro
CPA10 - ANBIMA 7/11 a 18/11 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Centro
CPA10 - ANBIMA 5/12 a 16/12 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Centro 

cursos com início em agosto e setembro de 2011 • valor em reais

associadopúblico em 
geral

O Centro de Formação Profissional foi ampliado e funcionará na sobreloja e 1º andar 
da sede do Sindicato (Rua São Bento, 413). O espaço conta com oito salas de moderna 
infraestrutura – data show e laptop para apresentações, ar-condicionado, mobiliário 
adequado para abrigar entre 38 e 60 alunos por turma, além de sala de informática com 
40 computadores e biblioteca com capacidade para 12 mil livros.

MAURICIO MORAISCAETANO RIBAS

PAULO PEPEPAULO PEPE
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COMÉDIa

Casal TPM 
Peça fala da relação de “amor e 
ódio” entre homens e mulheres. 
“Ele” e “Ela” são um casal com 
visões diferentes sobre o mundo. 
A história mostra um retrato 
bem-humorado do casamento, 
das traições, das decepções e da 
rotina de qualquer casal que briga, 
mas que não consegue viver um 
sem o outro. Em cartaz às sextas 
e sábados, 21h, e domingos, 
20h30. Até 25 de setembro. 
Teatro Maria Della Costa  - Rua 
Paim, 72; ☎ 2369-2280, ☎ 8249-
7839 e ☎ 3256-9115; www.
casaltpm.blogspot.com; Ingressos 
na bilheteria custam R$ 40 às 
sextas e sábados e R$ 50 aos 
domingos. Bancários sindicalizados 
e dependentes pagam R$ 20 com 
a carteirinha ou R$ 15 com a 
apresentação do voucher (www.
voucherparaoteatro.blogspot.com) 
ou no site do espetáculo (www.
casaltpm.blogspot.com)

O Diabo Veste Saia 
A peça conta a história de uma 
sogra que vive atormentando 
sua filha e seu genro. Ambos 
moram dentro da casa dela 
há três anos. E as desavenças 
a cada dia só aumentam. D. 
Josefa anda com os nervos à 
flor da pele, pois sua filha Maria 
Eduarda casa e trás o marido, 
Antonio, para morar dentro do 
seu pequeno apartamento. São 
brigas e confusões para todos 

os lados. Em cartaz aos sábados, 
18h30. Até 24 de setembro. Teatro 
Ressureição – Rua dos jornalistas, 
123, Jabaquara, ☎ 5016-1787,  
www.teatroressurreição.com.
br; Ingressos na bilheteria custam 
R$ 40; Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 15.

Jingobel
O espetáculo revela ao público 

histórias “trágicas” de forma 
cômica. Apresenta e discute 
entre tapas, tiros e beijos, 
temas como solidão, violência 
doméstica, homossexualidade, 
abandono do idoso, religião, 
aparência e preconceito. Dois 
sequestros. As sequestradas: 
uma homossexual carente e uma 
evangélica fanática; O cativeiro: 
Um apartamento com uma 

INFaNTIL

A peça de Jurandyr Pereira “Libel e o palhacinho” foi montada pela primeira vez em 1968. 
Hoje, segundo a crítica, a peça já é considerada um clássico do gênero.
A montagem com direção de Kiko Jaess trata dos sonhos e expectativas, anseios, e imagina-
ção que as crianças têm quando começam a desenvolver seu intelecto afetivo. Em cartaz aos 
sábados até 27 de agosto. Teatro Maria Della Costa; Rua Paim, 72, tel: 3256-9115; http://
teatromariadellacosta/emcartaz.php; Bancários sindicalizados pagam R$ 10. Para crianças 
acima dos 3 anos.

liBel e O PAlHACiNHO

Será Que Ele É
Um casal às vésperas do casamento passa por situações hila-
riantes, quando a noiva resolve cismar que o noivo é gay. Ela 
vai fazer de tudo para descobrir o que ela acredita ser o gran-
de amor de sua vida. Em cartaz às quintas 21h, sextas 23h, 
sábado 19h. Até 25 de setembro. Teatro Maria Della Costa.

Rua Paim, 72, Bela Vista; 3256-9115. In-
gressos custam R$ 40. Bancários sindicali-
zados pagam R$ 15.
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velha inválida; A sequestradora: 
Uma mulher desesperada, 
descontrolada e solitária; O 
resgate: A presença na noite 
de Natal, com direito a peru 
tiros e vinho. No decorrer da 
noite essas mulheres infelizes, 
estabelecem uma relação de 
amor e ódio, rejeição e amizade, 
além de proporcionar ao público 
boas risadas decorrentes da 
situação absurda em que elas 
se encontram; Em cartaz aos 
domingos às 19h; até 18 de 
dezembro; Teatro Augusta, R. 
Augusta, 943; ☎ 3151-4141; 
www.teatroaugusta.com.br; 
Ingressos na bilheteria custam 
R$ 30; Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 15.

Sex Shop Café
Um grupo terrorista resolve 
usar produtos eróticos em seus 
ataques e consegue infiltrar-se 
em um Sex Shop, mas um grupo 
de “pervertidos do bem” pode 
atrapalhar os planos destes 
fundamentalistas sexuais. Em 
cartaz aos sábados, às 21h; até 
17 de dezembro; Teatro Augusta, 
R. Augusta, 943; ☎ 3151-4141; 
www.teatroaugusta.com.br; 
Ingressos na bilheteria custam 
R$ 30; Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 15.

a peça é comédia?
“A Peça” mostra, em três 
movimentos, o antes, o durante 
e o depois de uma produção 
teatral. 

Último texto teatral de William shakespeare começa em 
meio a uma violenta tempestade no mar que arrasta 
um navio à uma misteriosa ilha. ali vivem o mágico 
Próspero, sua filha, caliban e ariel. Próspero leva a 
cabo a vingança contra os usurpadores de seu trono 
ao desencadear a imensa tempestade que fustiga a 
embarcação em que viajam seus inimigos e que acabam 
vivos, mas separados em grupos, na ilha, à mercê dos 
imensos poderes do mágico, do encanto de miranda e 
das artimanhas de ariel. no elenco, carlos Palma, thaila 
ayala, sergio abreu, Paulo goulart Filho, isis Valente, 
dentre outros. em cartaz às sextas às 21h30, sábados às 
21h30, e domingos às 20h. até 26 de agosto. teatro das 
artes (shopping eldorado - 3º piso),
av. rebouças, 3970; 3034 0075; 
www.atempestade.com; 
ingressos na bilheteria custam
r$ 50. bancários sindicalizados
e dependentes pagam r$ 25.

a TEMPESTaDE

As empresas listadas a seguir representam 
apenas uma pequena parcela dos mais de 
1.500 convênios firmados pelo Sindicato que 
proporcionam descontos especiais para os sócios 
da entidade. A lista completa está no Manual 
de Convênios, enviado todo início de ano para 
a casa dos sindicalizados, e também no site do 
Sindicato, no endereço:

www.spbancarios.com.br/descontos.asp

MAiS De 1.500 CONVêNiOS
DIVULGAçãO
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VIaGENS

O que acontece quando o 
imponderável decide “derrubar” 
uma peça de teatro? Como 
seria uma noite de estréia em 
que tudo (mas tudo mesmo) 
dá errado e se transforma em 
um gigantesco desastre? O que 
acontece antes e depois de 
um espetáculo? Como são os 
ensaios? E quando o pano cai? 
O que acontece no camarim? Em 
cartaz as sextas 21h30; Até 16 
de dezembro; Teatro Augusta, 
R. Augusta, 943; ☎ 3151-4141; 
www.teatroaugusta.com.br; 
Ingressos na bilheteria custam 
R$ 30; Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 15.

Trote 
A peça conta a história de dois 
jovens que decidem largar a 
faculdade para dar golpes. Os 
dois delinqüentes se aproveitam 
da ingenuidade das pessoas e 
da cultura do medo implantada 
nas grandes cidades para colocar 
em prática métodos como boa 
noite Cinderela e telefonemas de 

ameaça de seqüestro e tortura. 
Em um flat alugado na região 
decadente da cidade o golpe 
é minuciosamente planejado. 
Os dois se vestem de mulher e 
esperam ansiosos pela chegada 
da nova vítima, mas o imprevisto 
está para acontecer e desencadear 
uma grande surpresa nos planos 
dos golpistas. Em cartaz sábado 

às 21h e domingo às 19h; 
até 4 de setembro; Instituto 
Cultural Capobianco, Rua 
Álvaro de Carvalho, 97, Metrô 
Anhangabaú; ☎ 3255-8065; : 
www.institutocapobianco.org.br; 
Ingressos na bilheteria custam  
R$ 30; Bancários sindicalizados 
pagam R$ 20 na inteira e R$ 10 na 
meia entrada.

Viradalata espaço Cultural
r. apinajés, 1387, Perdizes, são Paulo  

Fone: 11 3868-2535 / 11 2503-9434 
site: www.viradalata.com.br 

desconto: 20% em todos os espetáculos 
apresentados no teatro, basta apresentar a 

carteirinha de sócio. 

aB. POUSaDa VaLE DOS PáSSaROS  
estrada do maeda, 1.100 - curral (74 Km de são Paulo. 

Fone: (11) 2717-6098 / 7895-1641. Site:  www.valedospassaros.com  
Desconto: 15% na tabela particular e parcelamento em 3 vezes. A 
pousada possui piscina coberta climatizada, piscina externa e piscina 
infantil, circuito de mini-gole, lago e rio para pesca, sauna, cinema, 
ofurô, cavalo,campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra asfáltica 
para tênis, playground com casinha da Branca de Neve, ilha da medi-
tação, redário , sala de massagem e cozinha para mamãe

Ubatuba - Praia do Lázaro
Descontos variam de acordo com 
o número de pessoas, para o 
mês de Julho vai de R$ 76,50 à 
R$ 117,00 por dia e para Agosto 
vai de R$ 57,60 à R$ 87,30 
por dia (valor da promoção + 
10% de desconto da parceria, 
mínimo de 2 diárias). Piscina 
com cascata, quiosques com 
churrasqueiras, internet wi-fi. 
Cozinha completa com utensílios, 
ventilador de teto no quarto e na 
sala, TV. Estacionamento interno 
e externo.

Site: www.chalesestreladomar.
com.br
chales@chalesestreladomar.com.br
Central de reserva: 
☎ (11) 2591-0537
☎ (11) 29140-8743
☎ (11) 2914-8083

aGêNCIa DE VIaGENS / 
TURISMO 

abaetecotur 
Rua Cel Pilad Rebua, 939, Bonito 
☎ (67) 3255-4155 0800-7212002. 
www.abaetecotur.com.br

POUSaDaS / HOTÉIS / CHaLÉS

Hotel Casa São José 
Av. Macedo Soares, 827, Capivari, 
Campos do Jordão ☎ (12) 3663-
3855 ☎ (12) 3663-3353 
www.hotelcasasaojose.com.br
 
Hotel Fazenda  
Estância de Maio 
Rod. José de Carvalho km 116,5, 
Cavalheiros Piedade.  
☎ (11) 5513-7709  
☎ (15) 3299-1157 
www.estanciademaio.com.br
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Chalé Estrela do Mar - Ubatuba - Praia do Lázaro
descontos variam de acordo com o 
número de pessoas. Para o mês de 
agosto vai de r$ 57,60 a r$ 87,30 
por dia (valor da promoção + 10% 
de desconto da parceria, mínimo de 
duas diárias).
Piscina com cascata, quiosques com 
churrasqueiras, internet wi-fi.
cozinha completa com utensílios, 
ventilador de teto no quarto e na 
sala, tV. estacionamento interno e 
externo.
✆ 2��1-0��� 
✆ 2�1�-����
✆ 2�1�-�0��
www.chalesestreladomar.com.br / 
chales@chalesestreladomar.com.br

Hotel Meissner Hof 
Travessa da Pedra, 2, Rec. Selado, 
Monte Verde. 
☎ (11) 2976-0972  
☎ (35) 3438-1515 
www.meissnerhof.com.br

POUSaDaS

Pousada Beco da Lua 
Av. Alberto Oberg, 600, Jd. 
Paulista, Olímpia 
☎ (17) 3279-8895
☎ (17) 3279-8904 
www.pousadabecodalua.com.br 

Pousada do Mineiro 
Av. Constitucionalista de 32, 205, 
Jd. São Francisco Olímpia.
☎ (17) 3280-4704
☎ (17) 9723-7663 
www.pousadadomineiro.com.br 

Pousada Ma-JULI 
Rua Bernardino de Campos, 
1.231, Centro, Olímpia. 
☎ (17) 3281-3322
☎ (17) 3279-7859 
www.majuli.com.br
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aRTES MaRCIaIS 

acam - associação Cultural 
de aikido M. Nishida 
Rua Nelson Fernandes, 343, 
Cidade Vargas, São Paulo 
☎ (11) 5017-3803 /5392
www.nishidadojo.com.br 

Cremona Dojo aikido 
Av. Baruel, 351, 2º andar, 
Casa Verde, São Paulo. 
☎ (11) 3857-5013
☎ (11) 9527-4253 
www.cremonadojoaikido.com.br 

Do Centro ao Movimento
Alameda dos Anapurus, 1210, 
Moema, São Paulo  
☎ (11) 5053-4255
www.docentroaomovimento.
org.br 

Dojo Brahmauidys 
R. Iridiana, 1403, Brooklin, 
São Paulo ☎ (11) 5506-5220 
☎ (11) 9101-9086  

Ike Dojo 
Rua Areião, 270, Tatuapé,  
São Paulo ☎ (11) 2294-0012 
☎ (11) 2364-2247 
www.ikedojo.com.br 

Instituto União 
R. 23 de outubro, 100, Ferreira, 
São Paulo ☎ (11) 3741-0199
www.institutouniao.com.br 

Sendo Dojo 
R. Aurélia, 192, Lapa, São Paulo 
☎ (11) 3641-0487
☎ (11) 2801-7115  

Shinwa - FEPaI 
R. MMDC, 205, Butantã, SP
☎ (11) 3812-4307
☎ (11) 3721-7536 

aRTESaNaTO 

Quitutes da Cel 
R. Domenico Sarri, 19, Jd. Mirna, 
São Paulo ☎ (11) 5527-9066
☎ (11) 9553-2830 
www.quitutesdacel.com

aUTO-MECâNICa 

autocenter WR  
Performance automotiva 
Rua Tabatinguera, 455, Sé,  
São Paulo ☎ (11) 3115-4607

aUTO-PNEUS 

abouchar 
Rua Piratininga, 899, Mooca,  
São Paulo ☎ (11) 3209-8511
☎ (11) 3209-8820
www.abouchar.com.br 

BEM ESTaR 

Espaço Vida Saudável  
Praça da Sé - Herbalife 
Pça da Sé, 28, 3º andar, Centro 
São Paulo ☎ (11) 9481-3909 
  
CaLIGRaFIa aRTíSTICa

Caligrafia artística 
Letra e Trama 
Viad. Nove de Julho, 160, 
Centro, São Paulo. 
☎ (11) 8162-6574 
☎ (11) 7314-6308
etraetrama.blogspost.com 

CaSa DE ESSêNCIaS 

Casa das Essências e 
Decorações 
Rua Carolina Soares, 37, Limão, 
São Paulo ☎ (11) 4306-0880  
☎ (11) 9868-3841
www.essenciaisedecoracoes.
com.br 

DaNçaS E OUTROS 
SERVIçOS 

Interativa Dance 
R. dos Chanés, 76, Indianópolis, 
São Paulo ☎ (11) 2935-8860 
☎ (11) 7746-8000
www.interativadance.com.br 

Stylus academia de Dança
Rua Dr. Angelo Vita, 404 A,
Carrão, São Paulo. 
☎ (11) 2093-4659 
☎ (11) 7742-5675
www.stylusdanca.com.br 

ENTREGaS RáPIDaS 

Entregadora Coroa 
Rua Manuel Madruga, 
Freguesia do Ó, São Paulo 
☎ (11) 3931-8652
☎ (11) 9235-5898  

ESTÉTICa E/OU  
SaLãO DE BELEza 

as meninas 
Rua Itapura, 488, Tatuapé,  
São Paulo ☎ (11) 2097-2517
www.clinicaasmeninas.com.br 

Coletti-Car Serviços
automotivos

Rua Henrique Mazzauti, 617, 
Jd. Tietê, São Paulo
☎ (11) 2919-7920
☎ (11) 2228-8128

www.coletticar.com.br
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Horus Estética e Bem Estar 
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 643, 
V. Monções São Paulo.
☎ (11) 5103-0989 
☎ (11) 2769-6773 
www.horusestetica.com.br

Marry Cabeleireiros 
Avenida Liberdade, 486,  
térreo - São Paulo.
☎ (11) 3207-0514 
☎ (11) 7461-1551 

Centro de Estética e  
Bem Estar SindVip 
Ru São Bento, 355,  
Centro,  
São Paulo  
☎ (11) 3105-6112 
☎ (11) 3115-1532 
www.sindvip.com.br 

Doctor Feet 
Rua Anchieta, 34,  
Sé, São Paulo . 
☎ (11) 3104-0100
www.doctorfeet.net
 
Eliane Melo 
Rua São Bento, 365, cj 35, 
Centro, São Paulo. 
☎ (11) 3415-1975 recado
☎ (11) 7215-0089  

S’pelho Cabelereiros 
Rua Carlos Sampaio, 135, 
Bela Vista, São Paulo.  
☎ (11) 3285-3106 

☎ (11) 3285-0823
Stetic House 
Av. Paulista, 491, 10º andar,  
cj. 101, Bela Vista, São Paulo. 
☎ (11) 3266-7516 
☎ (11) 3469-1800
www.estetichouse.com.br 

MaRCENaRIa 

aLx Marcenaria 
Av. Joaquim Napoleão Machado, 
2005, Jd. Progresso, São Paulo. 
☎ (11) 5939-7675  
www.alxmarcenaria.com.br 

ÓTICa 

Óticas Diniz  
Todas as unidades  
☎ (11) 2089-1074 
☎ (11) 2539-1629 

www.oticadiniz.com.br
Ótica Globo Lentes 
Rua São Bento, 290, 3º andar,  
sala 4 e 5, Centro, São Paulo. 
☎ (11) 3104-0367  
  
PERFUMaRIa 

Mye Perfumaria 
Av. dos Autonomistas, 1.400, 
Shopping União Osasco, São Paulo  
☎ (11) 3184-4424
☎ (11) 5081-7081 
www.mye.com.br 

PERSONaL TRaINING 

Leandro Paiva
São Paulo 
☎ (11) 8029-6920  
www.desempenhomaximo.
blogspot.com 

VaRIaDOS

As empresas listadas a seguir representam 
apenas uma pequena parcela dos mais de 
1.500 convênios firmados pelo Sindicato que 
proporcionam descontos especiais para os 
sócios da entidade. A lista completa está no 
Manual de Convênios, enviado todo inÍcio de 
ano para a casa dos sindicalizados, e também 
no site do Sindicato, no endereço:

www.spbancarios.com.br/descontos.asp

MAiS De 1.500 
CONVêNiOS

DISTRITUIDOR INDEPENDENTE

emagreça comendo tudo o que voce gosta, obtendo 
resultados em 10 (dez) dias.

Tenha o corpo modelado e sem flacidez.

entre em contato pelo ✆ �021-2��� e ganhe uma 
avaliação de seu perfil nutricional de graça.

aTIVIDaDES SUBaQUáTICaS

WA - Aquática e Fitness
R. Luiz Rink, 187 (Clube dos Sargentos), Osasco

☎ (11) 3602-6777 ramal: 206
www.clubedossargentos.com.br

aUTO-CENTRO aUTOMOTIVO
Rennov

Av. Duque de Caxias, 98, Centro, São Paulo
☎ (11) 3331-8754 ☎ (11) 3222-5980

www.rennov.com.br
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Personal Rodolfo   
☎ (11) 2982-0695
☎ (11) 8628-4973 
www.personalrod.com.br

QUITUTES 

Quitutes da Cel 
Rua Domenico Sarri, 19, Jd. Mirna, 
São Paulo ☎ (11) 5527-9066
☎ (11) 9553-2830
www.quitutesdacel.com 

YOGa

Yoga 
Santosha 
Rua Nove 
de Julho, 
405, Santo 
Amaro, São Paulo
☎ (11) 5521-8866
☎ (11) 8174-4908
www.yogasantosha.com.br

VENDaS PELa INTERNET 

SKYBOx 
Rua Jaguaretê, 347, Casa 
verde São Paulo ☎ (11) 3857-1100
www.skybox.net/bancarios

COLÉGIOS E/OU ESCOLINHaS 
DE EDUCaçãO INFaNTIL

Colégio EaG 
Rua Ocapeguara, 184, 
Campo Limpo, São Paulo. 
☎ (11) 5841-005
www.eag.g12.br 

Colégio Nossa Senhora da Paz 
Rua Pe. José Blasco, 105, 
Vila Talarico, São Paulo. 
☎ (11) 2741-6378  
  
Colégio Objetivo  
Itaquera Domus 
Rua Benedito Coelho Neto, 73, 
Vila Carmosina, São Paulo. 
☎ (11) 2524-0744  
www.colegioobjetivoitaquera.
com.br 

Escola de Educação Infantil e 
Fundamental João de Barro 
Rua Salem Bechara, 271, Centro, 
Osasco ☎ (11) 3681-0768 
  

Escola de Educação  
Infantil Mamãe Coruja 
Rua Mestre João, 87,  
Jardim Vila Formosa, São Paulo. 
☎ (11) 2910-1968  

Escola de Educação  
Infantil Sorriso 
Rua Rodrigues Sanches, 18, 
Mooca, São Paulo. 
☎ (11) 2605-3456  
www.escolasorriso.com.br 

Escola Natureza Mágica 
Estrada Estadual de Barueri/ 
Itapevi, 3500, Parque Nova Jandira 
Jandira ☎ (11) 4618-3698 
www.naturezamagica.com.br 

Pueri Domus Unidade 
São Caetano 
Rua Martim Francisco, 471,  
Santa Paula, São Caetano do Sul, 
São Paulo ☎ (11) 4224-9490
www.puerisaocaetano.com.br

CURSOS 

atores associados 
Rua Humberto I, 173/74,  
Vila Mariana, São Paulo. 
☎ (11) 5571-8535  
  
Curso Epius Robortella 
Av. Paulista, 2.518, 10º andar, 
Cerqueira César, São Paulo 
☎ (11) 3259-0806  
www.cursorobortella.com.br 

Max Training Cursos 
Profissionalizantes 
Rua Dr. zuquim, 179, 
Santana, São Paulo. 
☎ (11) 2638-1963  
www.maxtraining.com.br 

EDUCaçãO

FaMosP - Faculdade 
Mozarteum de São Paulo

☎ (11) 22��-0��� site: www.mozarteum.br 
inscrições abertas para o 2º semestre.

Tabela com descontos especiais
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Projeta Cursos Osasco 
Rua Cipriano Tavares, 109, 
Centro, Osasco. 
☎ (11) 3699-7999  
www.projetacursos.com.br 

Cursos de Idiomas 
Hablar Español 
Rua Clodomiro Amazonas, 1.099, 
Cj. 11, Itaim Bibi, São Paulo. 
☎ (11) 3045-6830 
☎ (11) 7445-4311 
www.hablarespanhol.com.br

IH São Paulo 
Av. Pacaembú, 1.881, Pacaembú, 
São Paulo ☎ (11) 2533-3611 
www.ih-saopaulo.com 

SKILL Idiomas 
Unidade Vila São Francisco 
Av. Martin Luther King, 2616, V. São 
Francisco, SP. ☎ (11) 3766-9054
☎ (11) 3763-4447 
www.skill.com.br 

Wizard - Perus 
Rua Dr. Sylvio de Campos, 424, 
Perus, São Paulo 
☎ (11) 3915-2413  
  
Yázigi Internexus - Ipiranga
Rua Bom Pastor, 1.056, Ipiranga,  
ao lado do Museu do Ipiranga, 
São Paulo ☎ (11) 2274-7766 
www.yazigi.com.br/ipiranga

CURSOS DE INFORMáTICa

BIT Company 
Unidade Vila Sônia
Rua Professor Francisco Morato, 
1.446, Butantã, São Paulo. 
☎ (11) 2369-0100  
www.bitcompany.com.br/vilasonia 

SOS Educação Profissional 
Todas as unidades.  
www.sos.com.br 

ESCOLa DE ESPORTES 

FeFisa - Faculdades Integradas
Rua Clélia, 161, Vila Pires,  
Santo André ☎ (11) 4451-0700 
  
GRaDUaçãO 

Universidade São Marcos
Todas as unidades. 
☎ (11) 2065-5416
www.smarcos.net 

Psicopedagogia 
Fabíola Dobrillovich Rodrigues 
Rua Cipriano Barata, 1.595, Ipiranga, 
São Paulo ☎ (11) 2274-5737 
www.fabiolapsico.com.br

Lucymara 
Prado Costa
Rua Pamplona, 700, cj. 42, 
Jardim Paulista, São Paulo. 
(11) 9171-0348  
  
Marina José Julião 
Av. Vereador José Dinis, 2.950, 
Campo Bel,  São Paulo. 
☎ (11) 8722-5208
☎ (11) 9238-9298
www.neuropsicologia.com.br 

SEI - Saúde e  
Educação Integradas 
Rua Cel. Joaquim de Freitas, 175, 
Bairro do Limão,  São Paulo. 
☎ (11) 3965-9765 
☎ (11) 2307-9765
www.assessoriasei.com.br 

SHOWS E 
ESPETáCULOS

Bilheteria.com 
Rua Dep. Lacerda Franco, 300,  
2º andar, Pinheiros, São Paulo. 
☎ (11) 2501-4518
☎ (11) 2501-4517 
www.bilheteria.com 

Diverte Cultural 
Rua Emilio de Menezes, 76, cj. 31 
e 32, Higienópolis, São Paulo. 
☎ (11) 3883-9090
www.divertecultural.com.br

EDUCaçãO
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aCUPUNTURa 

Centro de Estética e  
Bem Estar SindVip 
Rua São Bento, 355, Centro,  
São Paulo ☎ (11) 3105-6112
☎ (11) 3115-1532 
www.sindvip.com.br 

FISIOCORPUS 

Serviços de Fisoterapia 
Rua Gasparino Lunardi, 321, 
Jardim Das Flores São Paulo. 
☎ (11) 3699-0875
☎ (11) 6349-7050  

aPaRELHOS aUDITIVOS

akousis aparelhos auditivos 
Rua Caconde, 219, Jd. Paulista, 
São Paulo ☎ (11) 3051-4284 
www.akousis.com.br 

andréa Paz de Oliveira 
Rua Nossa Senhora da Lapa, 515, 
Lapa, São Paulo. 
☎ (11) 3423-5999
☎ (11) 3644-3860  

Centro auditivo Viva
Rua Clodomiro Amazonas, 1.099, 
Cj. 11, Itaim Bibi, São Paulo 
☎ (11) 3044-2137
☎ (11) 4508-7373 
www.centroauditivoviva.com.br

BEM ESTaR

Espaço Vida Saudável  
Praça da Sé - Herbalife 
Pça da Sé, 28, 3º andar, 
Centro, São Paulo 
☎ (11) 9481-3909  
  
FISIOTERaPIa 

Centro de Estética e 
Bem Estar SindVip 
Rua São Bento, 355, Centro,  
São Paulo ☎ (11) 3105-6112  
☎ (11) 3115-1532 
www.sindvip.com.br

Fisio e Vida 
Av. Nova Cantareira, 2.233, 
Térreo, Tucuruvi, São Paulo
☎ (11) 2265-6070 
www.fisioevida.com.br
 
Fisiocorpus Serviços 
de Fisoterapia 
Rua Gasparino Lunardi, 321, 
Jardim Das Flores, São Paulo. 
☎ (11) 3699-0875
☎ (11) 6349-7050  

Galace Fisioterapia 
Rua Carlos Sampaio, 135, 
Bela Vista, São Paulo.
☎ (11) 3285-0823
☎ (11) 7740-5911  

FONOaUDIOLOGIa

andréa Paz de Oliveira
Rua Nossa Senhora da Lapa, 515, 
Lapa, São Paulo. 
☎ (11) 3423-5999 
☎ (11) 3644-3860  

SEI - Saúde e  
Educação Integradas 
Rua Cel. Joaquim de Freitas, 175, 
Bairro do Limão, São Paulo. 
☎ (11) 3965-9765 
☎ (11) 2307-9765
www.assessoriasei.com.br

NUTRICIONISTa 

Centro de Estética e  
Bem Estar SindVip 
Rua São Bento, 355, Centro,  
São Paulo ☎ (11) 3105-6112 
☎ (11) 3115-1532
www.sindvip.com.br 

Espaço Reeducação alimentar
Av. Mônica M. Hubocher Smith, 
43, 1º andar, Vila Campesina, 
Osasco ☎ (11) 3684-0017
www.espacoreeducacaoalimentar.
com.br 

ODONTOLOGIa 

Dr. Newton Sérgio 
Maximiliano 
Rua Saguairú, 843, Casa Verde,
São Paulo ☎ (11) 3966-9998   
www.doutornewton.com.br

Karen Krzyzanovski dos Santos
Rua Itapura, 488, Tatuapé,  
São Paulo ☎ (11) 2097-2517 
☎ (11) 2092-8672  

Kelly Cristina 
K. dos Santos Menezes 
Rua Itapura, 488, Tatuapé,  
São Paulo ☎ (11) 2097-2517
☎ (11) 2092-8672  

ORTOMOLECULaR

Dr. Fábio Jorge de andrade
Rua Professor Tranquili, 207, 
Vila Mariana, São Paulo. 
☎ (11) 2673-1065 
☎ (11) 3115-3139
 
Podologia Centro de  
Estética e Bem Estar SindVip 
Rua São Bento, 355, Centro,  
São Paulo ☎ (11) 3105-6112
☎ (11) 3115-1532 
www.sindvip.com.br 

Centro Podológico athenas 
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 
524, Vila Olímpia, São Paulo.
☎ (11) 3842-2228 
☎ (11) 3045-7277
www.centropodologicoathenas.com

Doctor Feet 
Rua Anchieta, 34, Sé, São Paulo. 
☎ (11) 3104-0100
www.doctorfeet.net 

PSICOLOGIa 

Clínica Psicológica auxiliadora 
Rua Leopoldo de Freitas, 100 
Penha, São Paulo. 
☎ (11) 2958-6420 
☎ (11) 7127-6180 

Centro de Estética e 
Bem Estar SindVip
Rua São Bento, 355, Centro,  
São Paulo ☎ (11) 3105-6112 
☎ (11) 3115-1532
www.sindvip.com.br 

Consultório de Psicologia e 
Bem Estar Tatuapé
Rua Profª. Sebastiana da Silva 
Minhoto, 375, Tatuapé, São Paulo. 
☎ (11) 9935-7874  
  
Fernanda Gouvêa Santos 
Rua Pamplona, 700, cj. 42,  
Jardim Paulista, São Paulo. 
☎ (11) 9962-1026 

Kátia Regina K. dos Santos 
Rua Itapura, 488, Tatuapé ,  
São Paulo ☎ (11) 2097-2517 
☎ (11) 2092-8672  

Lilian aparecida Woeski Gomes 
Rua Victório Santim, 49, sala 04, 
Itaquera, São Paulo. 
☎ (11) 2205-6304 
☎ (11) 8302-2242  

Lucymara Prado Costa 
Rua Pamplona, 700, cj. 42, 
Jardim Paulista, São Paulo. 
☎ (11) 9171-0348  
  
Magali Menezes Melo e Jales 
Rua Pedro Madureira, 573, 
Jardim São Paulo, São Paulo 
☎ (11) 2841-5735 
☎ (11) 9876-3151
www.arte-em-acolher.com 

Mariana Esmeralda Gonçalves
Rua Cons. Saraiva, 562, Santana, 
São Paulo ☎ (11) 2950-1798 
☎ (11) 8255-1893  

Rose Meire a. S. Cardoso 
Rua Dr. Campos Moura, 408, 
Artur Alvim (próximo metrô Alvim), 
São Paulo ☎ (11) 2743-8152
www.inri.org.br 

SEI - Saúde e  
Educação Integradas
Rua Cel. Joaquim de Freitas, 175, 
Bairro do Limão, São Paulo 
☎ (11) 3965-9765 
☎ (11) 2307-9765
www.assessoriasei.com.br 

Sivima Saúde Integral 
Rua Andaraí, 261, Vila Maria,  
São Paulo ☎ (11) 2636-2012 
☎ (11) 7293-9278  
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aPTOS aLUGaM-SE

aVIaçãO/ TUPI 
1 dorm, frente p/ mar p/ 6 
pessoas, 1 vaga, fins de semana 
ou temporada ☎ 7102-4106.

GUaRUJa 
Astúrias, próximo à praia, para 5 
pessoas, ☎ 5589-7373, com Loyda.

GUaRUJa
Pitangueiras, 4 pessoas, 1dorm, sl, 
coz, wc, área de serviço, totalmente 
mobiliado, serviço de praia ótima 
localização, ☎ 2281-9234 com Ana. 

PRaIa GRaNDE
Boqueirão/Guilhermina, mob, 2 
dorms, sala, coz, ☎ 2947-0961 
☎ 2969-6978 c/Vera.

PRaIa GRaNDE 
Boqueirão e Guilhermina, ambos 
p/ 6 pessoas, 1 dorm,  próxima ao 
mar, 1 vaga temporada ou final de 
semana, - 3966-3523.

PRaIa GRaNDE
Cidade Ocian, 2 dorm, 2 wcs, 
demais dependências,1 vg no 
subsolo, temp. e finais de semana, 
8 pessoas, ☎ 3743-8826 e 
☎ 9901-4277 c/ Orlando/Cleuza.

SaNTOS / SãO VICENTE
Kit frente ao mar, 1 vaga, 
elevador, microondas, 4 pessoas, 
temporada e final de semana  
☎ 3966-3523 c/ Neyde.

aPTOS. VENDEM-SE

BaRUERI SãO PaULO
Parque Barueri, apto 85m², 3 
dorms. 1 suíte, 3 wc, 1 vaga, lazer, 
entrega set/ 2011, entrada R$ 65 
mil negociável + transf dívida, -  
☎ 9621-0823. Tratar com Sônia.

LaPa 
3 dorm c/suíte, closet, wc, sala, 
cozinha, garagem, 90 m2,  R$ 290 
mil direto c/ proprietário,   
☎ 9149-3996 ☎ 3611-1602  
Tratar com Silvana.

OPORTUNIDaDE úNICa 
Innova São Francisco,entrega e 
pagto p/ nov11, 57,02m², 2 dorm 
c/ 1 suíte, sala, coz, wc, terraço 1º 
andar, R$ 45 mil +transf dívida,  
☎ 7705- 6813 c/ Ana.

PRaIa GRaNDE 
Aviação 88m2, 3dorms, 1suíte, 
linda sacada c/vista para 
mar, arms. emb., 1 vaga, docs. Ok  
R$ 225 mil, - ☎ 6747-1364 
Falar com Alves.

TaTUaPÉ 
3 dorms 1 suíte, 1 wc, sl, coz.,1vg, 
61m, em frente ao Corinthians,  
entr., jan/ 2013, R$ 20 mil + 
mensais R$ 661, - ☎ 8172-2990  
☎ 8585-2555  c/ Paulo/ Tânia.

TUCURUVI 
65 m2, 2 dorms, sala 2 ambs, 1 
wc, área de serviço, coz planejada, 
1 vaga, ótima localização, 3 
quadras metrô Tucuruvi R$ 280 
mil, ☎ 2261-1319  c/ Ana ou 
Sidney.

zONa NORTE 
2 dorms., 48 m², Imirim, 10º 
andar último, 1 vaga - próximo 
a Eng Caetano Alvares,  lazer 
completo, piscina, sauna, R$ 178 
mil, ☎ 9908-5872.

zONa SUL 
Ótimo local, à 150 mts da Av.W. 
Luiz, 7º and, 2 dorms., 3º rev, 
2wc, s. de festa R$ 290 mil, aceito 
financ. c/ FGTS, ☎ 9906-3495. 
Tratar com Márcia.

CaSaS aLUGaM-SE

ITaNHaÉM 
3 dorms, 2 WC, 3 vagas, próx col 
Itaú, temp, feriado e final de sem 
☎ 2641-1447 ☎  9649-6747. 
Tratar com Ademir.

PRaIa GRaNDE 
Caiçara, 3 dorms, pisc, s. de jogos, 
churr, 4 vagas ☎ 2684-4579  
☎ 9777-3501, falar com Sandra.

PRaIa GRaNDE 
Vila Tupi, 12 pes. R$ 120/dia, 6 
pes. R$ 60/dia, vaga, chur. vent 
teto, ☎ 4703-6492  
☎ 9372-4926 c/ Lucia/ Aristides.

PRaIa GRaNDE 
Vila Tupi, sobrado, seguro fiança, 
2 dorms., sala, coz., 2 wcs, 2 
garagens, 2 quadras da praia, -  
☎ 7611-9540.

SaNTO aNTONIO DO PINHaL
Casa, 10 pess, 2 dorms, 2 suítes, sl 
c/ lar, s jogos, pisc, chur – ☎ 3966-
3523 e ☎ 9262-5551 c/ Cláudia 
ou ☎ 3892-5080 c/ Neide.

CaSaS VENDEM-SE

aLBERTINa MG
Sítio, perto Pinhal,  4 alq., 6000 
pés café produzindo, 2 casas, 2 
tulhas, maquinários de café, rico 
em água nascentes, 3 açudes, 
árvores frutíferas, ☎ 8265-5350.

JaRaGUá
Cond. fechado, 2 suítes, coz,  sala, 
lav., 1 vaga e estac. p/ visita, lazer 
e seg. ☎ 3941-5690, c/Joana. 

MaIRIPORa/SãO PaULO
Sitio, 3 mil mts, pomar, lagoa, 
2 dorm, sala, cozinha, fogão à 
lenha, precisa reforma, Cidade 
Terra Preta, fácil acesso Fernão 
Dias R$ 79mil, ☎ 6220-5858.

VILa PRUDENTE 
Sobrado, 2 suítes, closet, armár, 
lareira, lavand, edícula, dorm 
empregados, 2 vagas, próx.  
Av. Anhaia Mello, futuro metro 
R$ 290 mil, ☎ 2116-4611.

TERRENOS

BERTIOGa 
Lote com 373,23 m², situado na 
praia de Guaratuba, condomínio 
Costa do Sol, R$ 45mil,  com 
escritura registrada, á 5 minuto de 
Riviera, ☎ 2963-1081.

GRaNJa VIaNa
Parque das Artes, Estr. Capuava, 
cond funcionamento, 707 m², 
peq. aclive, R$ 150 mil, ☎ 9151-
5010 c/ Marco ou ☎ 3783-3651. 
Falar com Sandra ou Marco à noite.

JUQUITIBa 
32.800 mts, com escritura, peq. 
aclive, bairro Juquiá, R$ 40 mil,  
☎ 8586-1254 ☎ 4666-8502  
Falar com Lilian. 

Tatiana Maria Sanchez 
Rua Luminárias, 271, 
Metrô V. Madalena, São Paulo 
☎ (11) 3815-5467 
☎ (11) 3815-9620
www.tatiana.psc.br 

Thalita araújo de Campos 
arruda
Rua Pamplona, 700, cj. 42, 
Jardim. Paulista, São Paulo. 
☎ (11) 7202-3016 
☎ (11) 7816-0956

QUIROPRaxIa 

Galace Fisioterapia 
Rua Carlos Sampaio, 135, 
Bela Vista, São Paulo 
☎ (11) 3285-0823 
☎ (11) 7740-5911 

TERaPIaS aLTERNaTIVaS

Centro de Estética e  
Bem Estar SindVip 
Rua São Bento, 355, Centro,  
São Paulo ☎ (11) 3105-6112 
☎ (11) 3115-1532
www.sindvip.com.br 

Eliane Melo 
Rua São Bento, 365, cj 35, Centro, 
SP ☎ (11) 3415-1975 recado 
☎ (11) 7215-0089

CLaSSIFICaDOS
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Somente serão publicados 
os anúncios enviados pelo site, 

pelo endereço 
www.spbancarios.com.br/descontos.asp 

e não serão mais aceitos anúncios 
enviados por e-mail.

atEnção

Estes classificados dirigem-se exclusivamente 
a bancários sindicalizados. Para assegurar a 
manutenção do serviço gratuito, só serão aceitos 
pedidos de compra, venda, troca e locação 
de interesse direto e exclusivo do associado e 
não destinados a fins comerciais. Prestação de 
serviços, tratamentos, intervenções, produtos 
farmacêuticos, cosméticos, clínicas e assuntos 
religiosos, bem como mais de uma solicitação 
por associado, não serão aceitos. Em função da 
restrição de espaço, os pedidos serão atendidos 
por ordem de chegada. O item anunciado é de 
responsabilidade exclusiva do solicitante.

CLaSSIFICaDOS

Para anUnCiar:
www.spbancarios.com.br/descontos.asp,

EM “CLassiFiCados”

IBIúNa 
Cond. fechado, 5 km do centro, 
1450 metros quadrados, 
c/escritura, R$ 40 mil,  
☎ 9397-7074 e ☎ 3696-2546 c/ 
Joelma após as 20h30.

PORaNGaBa 
3 lotes, docs separados p/ cada, 
cercados, planos e roçados, 
prontos p/ construir, loteamento 
fechado com portaria, ronda, luz, 
fone, R$ 80 mil, ☎ 9222-0597.

NINHO VERDE II 
450m2, cond. fechado 
c/lago,clubes na Castelo Branco. 
Quitado e IPTU 2011 pago. R$ 15 
mil. ☎ 3691-0238 c/Williams.

VEíCULOS

CELTa SPIRIT 
4 portas, 2010/2011 c/ v.e., t.e. e 
d.h, ☎ 6725-3705

CORSa  SEDaN ��/��
Gls 1.6, verm metálico, dir e travas 
elétricas ☎ 3569-3120 e  
☎ 9218-5480, tratar com Robison.

CORSa 1.0 WIND 2001 
Prata, MPF 8 válvulas, 2 portas 
com ar, gasolina, doc. ok  
R$ 12.500,  ☎ 8392-8293  
Tratar com Fernando.

FIaT SIENa STILE 1.� 1��� 
MPI 16v c/ 87.000 km 99, cinza, 
gas, 4 portas, ar cond, direção 
hidráulica, trio elétrico, des 
traseiro,vidros elétricos, calotas,  
R$ 14.900, ☎ 3624-8574.

FIESTa SEDaN 1.� FLEx 
2008/08,  prata único dono 
completo ar, direção, vidros, trava, 
R$ 32 mil, ☎ 9246-5167  
Falar com Osvaldo.

PaRaTI 1.0 1�V ��/�� 
3 meses de garantia no motor, 
trava carneiro, equipamentos 
opcionais ar quente, CD Player, 
travas elétricas e vidros,  
☎ 7747-5641.

RENaULT CLIO 
2004/2005 1.0 8V  
2 portas authentic, prata, gasolina, 
em ótimo estado R$ 15.500, 
☎ 6291-1144.

SaVEIRO 1��� CL 1.� 
Preta, gasolina, ótimo estado,  
R$ 10.800, ☎ 3931-0697  
☎ 8634-9365 c/ Antonio.

DIVERSOS

aRMáRIO DE COzINHa 
Armário de cozinha para piso 
2,20m, 3 portas e 3 gavetões,  
sendo 2 em vidro escuro R$700, 
Granito Preto 2,20 x 0,83m  
R$ 900,  ☎ 3171-2412 c/ Messias.

CERCaDO P/BEBê 
Cercado e cadeirão da Galzerano 
semi novos, cercado R$100, 
cadeirão por R$ 70, 
☎ 2996-5792 c/ José ou Simone.

CELULaR SONY ERICSSON 
Vivaz U5 Ruby desbloqueado, 
novo, na caixa fechada. R$ 600,  
☎ 9845-9050  e ☎ 9845-9050

COMPUTaDOR NOVa DaTa 
Computador c/ proc AMD 
ATHON64 512MB DE MEM DDR2, 
disco rígido 80 GB gravador dvd, 
fax modem, leitor de cartões 
mem, monitor LCD 17 WID + 
impressora impress + xerox e 
scanner, ☎ 3624- 8574.

FILHOTE YORKSHaIRE 
Lindo filhote de Yorkshaire 
micrissimo, R$ 1.300, preto canela 
c/ 30 dias, entrego 45 dias já 
vermifugado, ☎ 2206- 0977 Celi.

FOGaO BRaSTEMP 
Embutir, 4 bocas, pouco uso em 
prefeito estado R$ 600,   
☎ 3978- 3844  c/ Danielle a noite.

PROJETOR SUPER � 
Para colecionador, ainda na caixa 
Sankyo track sound projector, 
☎ 2281-9234 com Ana. 

RaCK   
Mogno escuro, tampo vidro de 
1,60 de comprimento X 0,50 
de profundidade, 4 gavetas e 
rodinhas, excelente estado. R$ 
300, ☎ 3892-5080 ☎ 9262-5551

ROTEaDOR
Roteador TP-Link de 108 MBPS, 
super G, sem uso na caixa R$ 110, 
☎ 8617-8821. Falar com Carmelo.

TECLaDO E VIOLaO 
Teclado o suporte, um violão por 
R$ 400. ☎ 7125-9020.

VENDO 
1 coifa restaurante, l fogão 
industrial 4 bocas, l máquina 
Brastemp c/  centrifugar, l 
geladeira pequena s/ gás,  
☎ 2206-2619 ☎ 8206- 0900  
Tratar com Solange. 

VENDO 
Carrinho de bebê +Bebê 
Conforto+Base, na cor rosa e 
cinza, modelo Perugia da Infantil, 
R$ 500, ☎ 7485-6501  
☎ 3188-5302  c/  Fernanda.

zEBRa FISCHER PRICE 
Nova nunca teve uso R$ 170, 
☎ 9953-8324.



CENTRO DE
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

O espaço conta com oito salas de 
moderna infraestrutura – data 
show e laptop para apresentações, 
além de sala de informática com 
40 computadores e biblioteca com 
capacidade para 12 mil livros.

Central de Atendimento
3188-5200 www.spbancarios.com.br


