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� EDITORIaL

Reivindicações à mesa 
as rodadas de negociação entre o Comando Nacional dos Bancários e a federação 

dos bancos (Fenaban) estavam em andamento quando fechávamos esta edição da 
Folha Bancária Resumo. Trata-se de um dos momentos mais importantes da campanha. 
É o período em que as nossas reivindicações são apresentadas à mesa para que sejam 
transformadas em direitos, por meio do diálogo, da negociação.

 É nesse momento que percebemos se os banqueiros estão com a mesma disposição 
dos bancários, de construir, pela via negocial, avanços para a categoria que faz a riqueza 
das instituições financeiras. Mas os primeiros sinais, infelizmente, apontam no sentido 
contrário, já que os banqueiros começaram dizendo não para tudo.  Foi assim quando 
disseram não ao fim das metas abusivas – consideradas um dos mais graves problemas 
da categoria – à criação de empregos, ao fim das dispensas injustificadas, ao combate às 
terceirizações, à rotatividade – utilizada pelos bancos privados para trocar funcionários 
com o objetivo de reduzir custos com salários.  

Os banqueiros começaram as rodadas de negociação demonstrando total desrespeito 
não só com os bancários, mas também com a população, que quer atendimento de 
qualidade. Eles não podem desperdiçar a chance de resolver a campanha na mesa de 
negociação, como querem os bancários. Buscamos avanços por meio do debate sério de 
quem conhece as necessidades da categoria, que reclama do estresse e adoecimento. 
Enquanto 30% da população brasileira sofre com estresse, conforme dados da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), entre os bancários o número mais que duplica, já 
que 65% queixaram-se deste mal em pesquisa realizada pelo Sindicato. Outros 42% dos 
consultados revelaram ter sofrido assédio moral no ambiente de trabalho. 

Os bancários querem trabalhar, mas sem adoecer. Por isso, exigimos melhoria nas 
condições de trabalho e mais qualidade de vida. Os trabalhadores não suportam mais 
conviver com a pressão imposta pelos bancos para que alcancem metas inatingíveis. A 

categoria que trabalha num 
dos setores mais lucrativos 
do país – visto que o PIB do 
setor cresceu 1,6% entre abril 
e julho frente ao trimestre 
anterior, o dobro da média 
nacional – não abre mão 
de melhores condições de 
trabalho, com mais emprego, 
saúde e segurança, além 
do aumento real de salários 
e participação nos lucros e 
resultados maior. 

Os banqueiros têm de 
respeitar o processo negocial 
para resolver a campanha 
na mesa de negociação, o 
que significa buscar soluções 
para resolver os problemas. 
É isso que queremos. Mas 
a categoria está organizada 
e aumentará ainda mais a 
mobilização para alcançar o 
que é seu de direito.  

Juvandia Moreira
Presidenta do sindicato
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NÃO ao abono
assiduidade
O Comando reivindicou o 
pagamento dos cinco dias de 
abono assiduidade, como acon-
tece nos bancos públicos. Da 
maneira como funciona hoje 
nos privados, o trabalhador 
recebe por 360 dias e trabalha 
365 dias. Os representantes da 
Fenaban disseram que não há 
possibilidade de discutir isso.

NÃO à venda  
responsável
A Fenaban negou-se a assinar 

o termo de venda responsável 
de produtos, apresentado 
pelos trabalhadores com a 
pauta de reivindicações, por 
alegar que já são responsáveis 
em suas vendas. 

NÃO à melhoria
no atendimento
Os bancários, preocupados 
com a melhoria de atendimen-
to ao cliente, cobraram mais 
contratações, ampliação do 
horário de atendimento para 
das 9h às 17h, com respeito à 
jornada de seis horas. 

SIM à precarização
Os dirigentes sindicais defen-
deram a inclusão bancária 
por meio da ampliação de 
serviços de qualidade feitos 
por bancários em agências e 
postos (PABs). Os banqueiros 
defenderam a existência dos 
correspondentes e afirmaram 
que esse tipo de atendimento 
continuará, inclusive, ao lado 
de agências.

acompanhe os resultados 
das negociações no www.
spbancarios.com.br.

Negativas na primeira rodada
Bancários devem acompanhar resultado pelos veículos do Sindicato

Mais contratações de bancários e fim 
das demissões injustificadas nos 

moldes previstos na Convenção 158 da 
OIT foram as medidas defendidas pelo 
Comando Nacional dos Bancários, na 
negociação com a federação dos bancos 
(Fenaban), para ampliar empregos e 
combater a rotatividade em um dos 
setores mais lucrativos do país.

Os debates em torno das reivindicações 
relativas ao emprego bancário abriram, 
nos dias 30 e 31 de agosto, as rodadas 
de negociações da Campanha Nacional 
Unificada 2011.

Numa postura de quem, no 
mínimo, não conhece a realidade dos 
trabalhadores, os banqueiros afirmaram 
que a garantia de emprego e o fim da 
rotatividade não são temas prioritários 
para a categoria. “Os bancos no Brasil, 
ao contrário do que praticam em outros 
países, inclusive da América Latina, 
promovem demissões em grande 
quantidade e não têm razão para isto. 
Cobramos o fim das demissões e a 

garantia de emprego”, criticou Juvandia 
Moreira, presidenta do Sindicato. Ela 
lembrou que há bancos, como os 
públicos, que têm estabilidade e, mesmo 
assim, são lucrativos. E citou as consultas 
e pesquisas feitas pelos sindicatos, que 
confirmam que o emprego é uma das 
principais reivindicações da categoria.

“Muitos funcionários estão adoecendo 
por conta do ritmo intenso de trabalho. 
Ampliar o emprego bancário, além 
de garantir melhor atendimento aos 
clientes, significa melhoria nas condições 
de trabalho e de saúde da categoria. E o 
fim da rotatividade, usada pelos bancos 
privados para trocar funcionários com 
o objetivo de reduzir salários, significa 
respeito aos trabalhadores”, disse 
Juvandia.

O Sindicato reforça a importância de 
os bancários se informarem sobre os 
resultados das negociações pelo veículos 
oficiais da entidade como a Folha 
Bancária e no site www.spbancarios.
com.br. 
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CaMPaNHa NaCIONaL 2011

Juvandia, presidenta do 
Sindicato, e integrantes 

do Comando Nacional 
dos Bancários durante 

negociação com a Fenaban
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� CaMPaNHa NaCIONaL 2011

 Reivindicações nas ruas
Trabalhadores dialogam com a sociedade. Bancário Não é Máquina

a Campanha Nacional 2011com o 
mote Bancário Não é Máquina está 

nas ruas. O Sindicato fez o lançamento 
dialogando com a população e com os 
bancários de diversas regiões, como na 

Avenida Paulista, Centros de Osasco, e 
de São Paulo, além das zonas sul, oeste e 
concentrações como no Ceic, CAT, Tower 
(HSBC) na Torre Santander, no Cepti da 
Caixa Federal em Osasco. 

Recado dado às financeiras
Trabalhadores cobram correção na situação de vários empregados

Na primeira negociação entre os 
representantes dos trabalhadores e 

da federação das financeiras (Fenacrefi) 
para discutir a renovação do acordo 
coletivo, os dirigentes sindicais reforçaram 
a necessidade de se corrigir a situação 
de centenas de empregados que 
estão contratados como comerciários, 
promotores de crédito, entre outras 
nomenclaturas, mas que, na verdade, 
deveriam estar enquadrados como 
financiários e ter os mesmos direitos da 
categoria.

“Nada justifica que as financeiras 
contratem pessoas para exercer um 
trabalho sem receber pela função. Já 
que as financeiras não têm interesse em 
resolver essa situação em negociação, 
vamos procurar todos os meios cabíveis 
para que esses empregados sejam 
enquadrados corretamente”, afirma a 
secretária-geral do Sindicato, Raquel 
Kacelnikas, que participou da primeira 
rodada de negociação no dia 30 de 
agosto. Acompanhe os resultados das 
negociações no www.spbancarios.com.br

FINaNCIáRIOS

Confira os prinCipais itens da pauta de reivindiCação

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)

plano de Carreira (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
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� JuROS

Pressão fez a diferença
Sindicato faz protesto junto com a CUT e BC reduz taxa 

Depois da pressão do Sindicato e da 
CUT, que promoveram manifestação 

em frente ao Banco Central (BC), o 
Comitê de Política Monetária (Copom) 
reduziu a taxa básica de juros, a Selic, 
para 12% ao ano.

De acordo com a presidenta do 
Sindicato. Juvandia Moreira, a medida 
foi acertada, mas o BC precisa manter 
a tendência nas próximas reuniões. “O 
país precisa crescer, gerar mais empregos, 

e taxas de juros elevadas emperram a 
economia. Por isso é importante que 
aconteçam novas reduções”, afirma.

Conforme o Dieese, a taxa real de juros 
no Brasil ainda é a maior do mundo, 
o que impacta também no spread 
bancário que também está em patamares 
muito mais elevados do que a média 
internacional. Leia matéria completa 
no www.spbancarios.com.br/noticia.
asp?c=18063

Plenária define planejamento
Trabalhadores reafirmam propostas como o fim do Imposto Sindical

Os delegados da 13ª Plenária 
Estatutária da CUT/SP, realizada de 

24 a 26 de agosto, aprovaram um plano 
de lutas com propostas como o fim do 
imposto sindical e o fortalecimento das 
práticas cutistas, buscando a gestão 
democrática e o contato permanente das 
entidades com os trabalhadores.

“As conferências servem para a troca 
de experiências entre os sindicatos, 
principalmente no que se refere ao 
fortalecimento da organização no local 

de trabalho”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira.

O diretor executivo do Sindicato e 
secretário de Imprensa da CUT-SP, Daniel 
Reis, destacou a importância dos debates. 
“É o momento de se fazer um balanço do 
que está sendo feito e, se necessário, dar 
novas diretrizes para a atuação da CUT 
em nosso estado”, afirma.

As propostas serão levadas à 13ª 
Plenária Nacional que acontece de 3 a 7 
de outubro

CuT

gerardo lazzari

Cerca de �00 trabalhadores 
manifestaram contra juros 
altos, na Paulista
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� CaIxa FEDERaL

Pressionar a direção do
banco para avançar
A primeira rodada de negociações específicas aconteceu no dia 2

Funcef, aposentados e segurança 
bancária abriram as negociações 

entre o Comando Nacional dos 
Bancários e a direção da Caixa Federal 
para renovação do acordo coletivo 
aditivo. Na reunião realizada no dia 2, 
os representantes dos trabalhadores 
reforçaram a importância das 
reivindicações aprovadas durante o 27º 
Congresso Nacional dos Empregados da 
Caixa (Conecef).

Para o fundo de pensão (Funcef) os 
empregados voltaram a exigir o fim do 
voto de Minerva por parte da direção 
do banco e a manutenção do tíquete- 
alimentação para os aposentados.   

Na negociação os dirigentes voltaram 
a reivindicar mudança de postura em 
relação aos participantes do REG/
Replan não-saldado, que vêm sofrendo 
discriminações por parte da empresa. 

Segurança
Os trabalhadores cobraram da 

empresa instalação de biombos 
em guichês de caixas e de penhor. 

A empresa informou que instalou 
biombos e fez mudanças nas agências 
situadas nos municípios em que a 
lei exigiu essas adaptações. Também 
afirmou que as instalações serão feitas 
em todas as agências até dezembro 
deste ano. 

Compensação
Outro ponto discutido foi a situação 

dos empregados que trabalham na 
compensação. Os dirigentes sindicais 
reivindicaram que a Caixa apresente 
proposta que minimize o impacto 
da perda do adicional noturno na 
remuneração mensal. “As pessoas 
já contabilizavam, há vários anos, o 
adicional noturno em seu orçamento 
pessoal. Estamos cobrando que a Caixa 
dê solução para esses empregados, 
que não podem ser prejudicados nesse 
processo”, declara empregada da Caixa 
e dirigente sindical Jackeline Machado.

Acompanhe as negociações 
específicas com a Caixa Federal no 
www.spbancarios.com.br

augusto coelho

Dirigentes sindicais cobram 
agilidade da Caixa
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Bancários devem se informar sobre negociações nos veículos do Sindicato

a primeira rodada de negociações 
específicas entre representantes dos 

empregados e da diretoria do Banco do 
Brasil aconteceu no dia 9 de setembro, 
em Brasília.

A pauta de reivindicações específicas, 
visando a renovação do acordo aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da 
categoria, foi aprovada no 22º Congresso 
Nacional de Trabalhadores do Banco do 
Brasil, realizado em julho, e entregue à 
direção do banco federal no dia 17 de 
agosto.

O Sindicato reforça a orientação para 
que os bancários se informem por meio 
dos veículos da entidade como Folha 
Bancária e o site www.spbancarios.com.br

Delegados sindicais
Atualmente cerca de 60% dos 

funcionários do Banco do Brasil são 
comissionados o que os torna alvo 
constante da direção da empresa. Essa 
constatação foi feita pelos mais de 80 
delegados sindicais, representando 
agências e concentrações de São Paulo, 
Osasco e região, que participaram 
de reunião realizada no dia 23, no 
Sindicato.

O encontro, de caráter organizativo 
da Campanha Nacional Unificada 
2011, discutiu a necessidade de uma 
forte mobilização para fazer com 
que o banco respeite o acordo de 
descomissionar apenas no caso de três 
avaliações negativas consecutivas. O que 
não tem acontecido em vários casos, 
provocando, inclusive, protestos do 
Sindicato. Veja a matéria completa no 
www.spbancários.com.br

Ato contra precarização
Sindicato 
protesta no 
complexo 
São João para 
denunciar 
terceirização

O Sindicato realizou ato diante do 
complexo São João do Banco do 

Brasil para informar à população a 
terceirização que vem sofrendo o Centro 
de Serviços Operacionais – Terminal 
de Auto Atendimento (CSO-TAA). A 
mudança afetará 140 trabalhadores e foi 
denunciada no dia 29 de agosto.

Com a terceirização promovida pelo 

BB, o abastecimento e manutenção dos 
terminais de autoatendimento passarão 
a ser realizados pela Cobra Tecnologia, 
empresa envolta em processos trabalhistas, 
com denúncias de quarterização 
de trabalho e na qual o banco tem 
participação societária. Veja matéria 
completa no www.spbancarios.com.br

Dia do Vermelho
Os trabalhadores protestaram no Dia 

do Vermelho com inicio da mobilização 
da Campanha 2011. Veja imagens e a 
matéria completa no www.spbancarios.
com.br.

BaNCO DO BRaSIL

GERARDO LAzzARI

Delegados discutem campanha
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Dia do vermelho

Dia do vermelho
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� ITaú uNIBaNCO

Internet chegou aos bancários
Após um ano, banco acata reivindicação e melhora condições tecnológicas

após um ano de pressão do Sindicato, o 
Itaú Unibanco atendeu à reivindicação 

e liberou aos gerentes operacionais e 
comerciais o acesso ao e-mail externo e a 
alguns sites que auxiliam no trabalho.

Antes, os bancários sofriam com 
a falta dessas ferramentas, já que as 
demandas dos clientes eram solicitadas 
via fax. O banco argumentava que a 
banda de comunicação da agência era 
congestionada por conta da plataforma 
tecnológica e se liberasse o e-mail para 
gerentes, complicaria o trânsito de dados 
das unidades.

A diretora do Sindicato Márcia 
Basqueira, deixa claro que os 
trabalhadores não devem ser prejudicados 
em função de o banco não oferecer 
tecnologia para auxiliá-los junto aos 
clientes. “Era inadmissível um banco que 
tanto fala em investimentos tecnológicos 
não disponibilizar essas ferramentas 
aos bancários. Agora vamos manter a 
cobrança por melhores condições de 
trabalho aos empregados”.

Insegurança
Os bancários da agência Teodoro 

Sampaio, em Pinheiros reagiram ao descaso 

com a segurança e protestaram. O banco 
foi alvo de assaltantes por seis vezes no 
período de um ano. Os trabalhadores estão 
vivendo num clima de tensão permanente.

O local foi fechado por cerca de três 
horas pelo Sindicato, no dia 25, para 
reivindicar mais segurança.

“A tensão entre os funcionários, 
vigilantes e clientes está evidente no rosto 
de cada um. Esse protesto, além de cobrar 
mais segurança, serviu também para 
esclarecer os direitos dos bancários no 
caso de assalto e reforçar as reivindicações 
para essa questão na nossa campanha”, 
explica o funcionário e dirigente sindical 
Maikon Azzi.

MAURICIO MORAIS

Premiados com baleiro
Funcionários do Câmbio estão indignados e cobram mais valorização 

a centralização dos serviços de 
câmbio do Bradesco, em São 

Paulo, foi encerrada com frustração dos 
trabalhadores pois, após se desdobrarem 
para dar conta da tarefa, foram premiados 
com um baleiro.

“É brincadeira de mau gosto. Eles 
trabalharam em muitos finais de semana e 
querem ser valorizados com melhoria nas 
condições de trabalho e, principalmente, 
por meio de promoções”, diz o dirigente 
sindical Vanderlei Pereira Alves.

Alves destaca que há vários 
bancários sem promoção e funcionários 
ocupando outros cargos sem alteração 
no salário. Relata também situações 
onde supervisores passaram, de forma 
unilateral, a técnico de processamento de 

câmbio.
“Defendemos um plano de cargos, 

carreiras e salários com critérios claros 
e transparentes e que dê condições 
democráticas para que todos 
tenham oportunidades de ascender 
profissionalmente”, afirma o dirigente.

Campanha de Valorização
O Sindicato já entregou à direção 

do banco a pauta de reivindicações 
específicas da Campanha de Valorização 
dos Funcionários. Além do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), os 
trabalhadores exigem melhoria no plano 
de saúde, inclusão dos pais no convênio 
médico, o auxílio-educação, fim das metas 
abusivas e do assédio moral.

BRaDESCO
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Dirigentes sindicais entregaram à 
direção do Santander as propostas 

dos trabalhadores para a renovação do 
acordo aditivo ao Contrato Coletivo de 
Trabalho (CCT).

O documento, fruto da consulta 
respondida pelos funcionários, foi 
entregue no dia 30 de agosto. A pauta é 
composta por cláusulas já existentes –  
nas quais se reivindica apenas a 
renovação, corrigindo-se datas e valores 
–, e por novas reivindicações ou temas 
que requerem nova redação. Veja as 
reivindicações completa no www.
spbancarios.com.br.

Mordaça
Depois de perder em duas instâncias 

na Justiça, o Santander sofre novo 
revés, desta vez no Conselho de 
Autorregulamentação Publicitária, o 
Conar. O órgão revogou e extinguiu a 
ação representada pelo banco espanhol 
contra o informe publicitário veiculado 
na rádio CBN na manhã de 22 de junho, 
dia da final da Copa Libertadores, 
protagonizada pelos times de Santos e 
Peñarol.

Foi uma dupla derrota, na Justiça 
comum e no Conar, dessa tentativa de 
censura contra seus trabalhadores”, 
comemorou Rita Berlofa, funcionária 
do Santander e diretora executiva do 
Sindicato Leia mais no http://www.
spbancarios.com.br/santander.
asp?c=17936

aditivo em pauta
SaNTaNDER

MAURICIO MORAIS

Funcionários decepcionados
Banco frustra trabalhadores e anuncia que não paga PPR/PSV em agosto

Os bancários que aguardavam pelo 
recebimento do PPR/PSV para o 

dia 26 de agosto foram surpreendidos 
com a mudança de regras. O HSBC 
não depositará o valor a que tinham 
direito pelo cumprimento das metas 
estabelecidas pelo banco.

Os funcionários já contavam com a 
quantia e muitos até já haviam gastado 
por conta, pois sabiam quanto iam 
receber por meio do extrato da PPR/PSV 
na intranet do banco.

“No começo do ano o banco divulgou 
as regras, os bancários acreditaram, e 
agora isso. Cadê o respeito? O que é 
tratado não é caro, este é o pensamento 
de todos os prejudicados”, afirma o 
dirigente sindical, Luciano Ramos (foto).

O HSBC afirmou que só pagará o PPR/

PSV junto com a Participação nos Lucros 
e Resultados, no final da campanha deste 
ano. Para remediar, ofereceu uma linha 
de empréstimo aos empregados com 
cobrança de juros e IOF, no limite do valor 
que receberiam nesta sexta.

HSBC

GERARDO LAzzARI

Dirigentes sindicais entregam 
reinvindicação ao banco
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Saúde da 
categoria em 
debate

Sindicato reúne autoridades para debater a situação dos bancários

auditório tomado por mais de 500 
pessoas. Apenas uma mostra do 

interesse suscitado pelo tema saúde do 
trabalhador, centro dos debates promovidos 
pelo Sindicato no Seminário Internacional 
Saúde do Bancário, no dia  24, no Hotel 
Renaissance, em São Paulo.

Autoridades nacionais e internacionais 
reforçaram frase comum na rotina dos 
empregados de banco e que, não por acaso, 
tornou-se mote da Campanha Nacional 
Unificada 2011: Bancário Não é Máquina. 

Na mesa de abertura, a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira, lembrou que, 
em consulta, 70% dos trabalhadores da 
categoria apontaram a saúde e as condições 
de trabalho como prioridade. 

A dirigente estava acompanhada pelo 
secretário de Saúde da entidade, Walcir 
Previtale, e de outros dirigentes bancários 
e da CUT. “Tenho certeza de que a partir 
desse evento iremos obter informações ricas 
para orientar os trabalhadores e para buscar 
a transformação social”, disse.

Saúde mental
O assédio moral organizacional como 

causador do adoecimento físico e mental 
dos bancários foi o principal assunto da 
mesa “Saúde, Saúde Mental e Trabalho 
Bancário”, formada pela médica Maria 
Maeno e pelas psicólogas Renata Paparelli, 
Lis Andrea Sobol e Elizabeth zulmira Rossi, 
e intermediada pela diretora executiva do 
Sindicato Rita Berlofa.

Justiça
Os desafios jurídicos, as relações de 

trabalho e a questão dos direitos. Esse foi o 
tema da mesa coordenada pela secretária-
geral do Sindicato, Raquel Kacelnikas, e 
composta pelos advogados Antonio de 
Arruda Rebouças, Maria Leonor Jakobsen 

e Luis Paulo Pasotti Valente, juiz titular da 
41ª Vara de Trabalho de São Paulo e vice-
presidente da Associação dos Magistrados 
do Trabalho da 2ª Região.

Ergonomia
O trabalhador não pode ser visto apenas 

como organismo fisiológico, mas como um 
todo. Essa foi a tônica da mesa “Ergonomia, 
Economia e Trabalho Bancário”, com a 
participação do economista e ergonomista 
francês François Hubault, do economista e 
professor Christian Du Tertre, do engenheiro 
e professor Gilbert Cardoso Bouyer, e da 
psicóloga e ergonomista Júlia Issy Abrahão, 
professora da USP.

Mentira
Ser obrigado a mentir e passar por cima 

de valores éticos, pessoais e profissionais 
em nome da empresa é a maior causa de 
sofrimento do trabalhador. A afirmação 
do psicólogo da Universidade de Buenos 
Aires, Patrício Nushold, durante a mesa 
“O Trabalho Bancário e a Subjetividade” 
fez parte das exposições dos também 
psicólogos Seiji Uchida, da Fundação Getúlio 
Vargas, Duarte Rolo, do Conservatório 
Nacional de Artes e Ofícios de Paris, França, 
e Luciano Pereira, cientista social da Facamp.

Competitividade
O último painel do seminário foi 

também o mais aguardado, com a 
presença de Christophe Dejours, um 
dos mais respeitados especialistas sobre 
saúde do trabalho no mundo. Na mesa 
estavam o professor Laerte Idal Sznelwar, 
do Departamento de Engenharia de 
Produção da Escola Politécnica da USP,  
além de Juvandia e Walcir, pelo Sindicato, 
que abordaram a questão das metas e da 
competição imposta nos locais de trabalho.

SEMINáRIO INTERNaCIONaL
JAILTON GARCIA

a preocupação com a saúde do 
bancário esteve em pauta desde a 

mesa de abertura do seminário



Folha bancária resumo • setembro de 2011

12

O Sindicato pretende participar da 
audiência pública sobre terceirização do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos dias 
4 e 5 de outubro, em Brasília. A entidade 
já se inscreveu, mas sua participação, como 
interlocutora, depende de seleção pelo TST. 

A secretária-geral do Sindicato, Raquel 
Kacelnikas, chama a atenção da categoria 
sobre a importância do tema. “O debate é 
de extrema importância para os bancários 
porque, nesse processo crescente de 

terceirização, o que está em jogo é a 
própria existência da categoria. Os bancos 
já terceirizaram funções como abertura 
de contas, análise de crédito e continuam 
terceirizando outras tarefas antes exercidas 
por bancários. Os trabalhadores precisam 
entender que esse processo é um ataque 
aos seus direitos, conquistados em décadas 
de luta e à sua capacidade de organização”, 
alerta Raquel. Acompanhe pelo www.
spbancarios.com.br

CORRESPONDENTE BaNCáRIO

TERCEIRIzaçãO

Bancos discriminam cidadãos
Durante audiência na Câmara ficou clara a segregação aos mais pobres

a segregação dos clientes mais pobres 
e sua transferência para atendimento 

nos correspondentes bancários é um fato. 
A anuência do Banco Central a essa prática 
das empresas ficou evidente em audiência 
pública realizada no dia 16 de agosto, 
na Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados, em Brasília.

Representantes dos trabalhadores (Contraf-
CUT), da federação dos bancos (Fenaban), 
do Banco Central e do Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor do 
Ministério da Justiça foram convidados para 
debater o Projeto de Decreto Legislativo 
214/2011, do deputado federal Ricardo 
Berzoini (PT/SP), que visa suspender os efeitos 
de resoluções do BC que ampliaram a atuação 
dos correspondentes. 

PDC
O Projeto de Decreto Legislativo 

214/2011 aguarda parecer do relator, 
deputado Rui Costa (PT-BA), na Comissão 
de Finanças e Tributação. O PDC passa 
ainda pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania antes de ir 
a votação no plenário da Casa. Leia 
reportagem completa.  
http://www.spbancarios.com.br/
fbmateria.asp?c=9265

Protesto
Bancários de todos os estados do Brasil 

deslocaram-se em comitivas até Brasília 
para protestar contra o Banco Central. O 
ato no dia  16 denunciou à população as 
resoluções editadas pela instituição, que 
precarizam o trabalho bancário, e contou 
com a participação de cerca de 700 
trabalhadores”. Leia matéria completa 
no www.spbancarios.com.br/fbmateria.
asp?c=9266.

Bancários se inscrevem no TST
Debate de terceirização será 4 e 5 de outubro e interessa à categoria
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a lei municipal 15.429, que proíbe 
o uso de celulares nas agências 

bancárias, tem provocado críticas de 
clientes, trabalhadores dos bancos e 
entidades que atuam em defesa dos 
direitos do cidadão. Sancionada em 
27 de agosto, a lei entrou em vigor no 
dia 29. Para o presidente da Comissão 
de Segurança Pública da OAB-SP, Arles 
Gonçalves Júnior, a medida é ineficiente. 
“A ‘saidinha’ acontecia antes de existir 
celular e vai continuar acontecendo com a 
proibição de seu uso”, disse. 

Assim como o Sindicato, ele defende 
que para combater o crime é preciso 
adotar mecanismos que garantam a 
privacidade das operações efetuadas pelos 
clientes. E lembra que nas agências VIP, 
como Prime e Personalité, onde os caixas 
ficam isolados, isso já é uma realidade. 
“Os bancos ganham muito dinheiro para 
que ainda exponham os consumidores à 
violência.”

O advogado também destacou que 
os vigilantes não poderão impedir o uso 
de celulares. “Além de inócua, a lei é 
uma falácia porque os vigilantes não 
têm poder de polícia e não poderão 
proibir os cidadãos de usarem seus 
celulares. E também porque dizer que 700 
funcionários da prefeitura vão conseguir 
fiscalizar é uma piada.”

O presidente da Confederação Nacional 
dos Vigilantes (CNTV), José Boaventura 
Santos, informou que a entidade está 
orientando os vigilantes a não tomarem 
nenhuma atitude no sentido de proibir 

o uso dos aparelhos. E concorda que a 
lei é inócua. “Onde foi adotada, ela não 
impediu o crime”, diz.

A gerente jurídica do Instituto de 
Defesa do Consumidor (Idec), Maria 
Elisa Novais, concorda que o ônus da 
questão está sendo imposto aos clientes. 
“O consumidor será onerado na sua 
liberdade, por ser impedido de exercer o 
direito de se comunicar.”

Em mensagem enviada para o 
Sindicato, um cidadão manifestou sua 
indignação com a medida. “Isso não está 
me parecendo uma democracia (...) e o 
cidadão de bem é quem paga por isso.”

“Essa lei não tem nenhum sentido 
porque mesmo sem celular os criminosos 
vão poder agir”, opinou a bancária da 
Caixa Federal, Vivian Carla de Sá.

Lei do celular recebe criticas
Sindicato se junta com a sociedade para apontar os equívocos da medida

CresCe o roubo a banCo

A Secretária de Segurança Pública de 
São Paulo informou os números da crimi-
nalidade referente ao segundo trimestre 
de 2011. As estatísticas, divulgadas no 
dia 25, apontam para um crescimento 
de cerca de 20% no roubo a bancos em 
comparação com o primeiro trimestre. 

Na capital e cidades que compõem 
a Grande São Paulo foram 55 ataques 
a banco nos últimos três meses. Entre 
janeiro e março deste ano 46 agências 
bancárias foram atacadas por bandidos. 
http://www.spbancarios.com.br/noticia.
asp?c=18018
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Em noite de festa, atores e atrizes, 
cineastas e representantes de 

comunidades participaram da 
segunda edição do Prêmio CineB 
do Cinema Brasileiro. O evento foi 
realizado no Grêmio Recreativo Café 
dos Bancários no dia 17 de agosto.

A premiação foi apresentada pelo 
ator Caco Ciocler e homenageou 
filmes exibidos em 2009 e 2010 
pelo projeto. “Minha história, 
assim como de muitos atores que 
conheço, começou assim: com 
a chegada do circo, do cinema 
na cidade. Dessa forma muita 
gente se encantou com a profissão. 
É extremamente importante o apoio à 
produção nacional do Sindicato, através 
do projeto”, afirmou o ator.

A presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira, ressaltou o orgulho que a 
entidade tem do CineB. “Esse é um 

sindicato cidadão, que não atua apenas 
durante as negociações trabalhistas, 
mas que tem um olhar integral para 
o trabalhador, buscando seu acesso à 
cultura, a uma vida digna e com lazer”

Leia matéria completa no http://www.
spbancarios.com.br/noticia.asp?c=17930

Rigor contra violência
Bancárias participam de ato que cobra agilidade na punição de agressores

CIDaDaNIa

Duzentas 
trabalhadoras 

participaram do 
Abraço Solidário às 
Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica 
diante do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, 
na Praça da Sé. O 
ato, realizado no dia 
4 de agosto, cobrou 
a criação de juizados 
especializados em 
violência doméstica 
e maior rigor na 
aplicação da Lei 
Maria da Penha, que 
completou cinco anos 
no dia 7 de agosto.

Foram mais de 20 entidades 
representando movimentos sociais e 
sindicais. “A Lei Maria da Penha foi uma 
grande vitória. Mas é preciso ser aplicada. 
Faltam juizados especiais, casas abrigo e 
de passagem e uma rede de atendimento 

eficaz”, explica Neiva Ribeiro, integrante 
do Coletivo de Gênero do Sindicato.

No final da manifestação uma carta foi 
entregue ao presidente do TJ/SP, com as 
principais reivindicações. Leia mais e veja 
galeria de fotos em ww.spbancarios.com.
br/noticia.asp?c=17819.

Premiação e homenagens
Sindicato foi palco da festa que reuniu cineastas e atores

CINEB 

paulo pepe

No abraço, bonecas simbolizaram 
mulheres que sofreram violência

paulo pepe
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Corrida do Bancário
Tradicional evento levou cerca de 500 trabalhadores às ruas do centro

Cerca de 500 bancários sindicalizados, 
que tiveram suas inscrições oferecidas 

gratuitamente pelo Sindicato, juntaram-
se a mais de 7 mil atletas para correr 
nove quilômetros da tradicional Corrida 
do Centro Histórico, que chegou à sua 
16ª edição no domingo 7 agosto. O 
evento organizado pela Corpore contou 
com o apoio do Sindicato.

A prova masculina foi vencida por 
José Roberto Bastos, seguido por Moacir 
Costa Filho, Hudson Santos de Lima, 
Valdir Francisco e Carlos Roberto da Silva.

A feminina foi vencida por Suzana 
Christina Gottlob, Rosemeire Aparecida 
da Silva Mosca, Raquel Terezani de Paiva, 

Elizangela Soares Nobre de Brito e Claudia 
Moreno. 

Leia mais no www.spbancarios.com.
br/noticia.asp?c=17839

O Dia do Bancário, celebrado em 
28 de agosto, que este ano caiu 

no domingo, foi comemorado na 
sexta 26 com a 5ª Festa do Chope, 
na Quadra dos Bancários. 

Cerca de 1.500 pessoas 
compareceram e aproveitaram o 
chope e o refrigerante gelados, 
o rock da banda Vintage Box e o 
samba com a bateria da Tom Maior.

A bancária Suelen Cristina, que 
trabalha no Santander, foi sorteada com 
uma viagem a Natal, no Rio Grande do 
Norte, com hospedagem e passagens 
aéreas pagas, e direito a levar um 
acompanhante. “Foi maravilhosa. A 

gente merecia essa festa. O nosso dia-
a-dia é estressante demais e, às vezes, 
não conseguimos nem tempo para 
comemorações. Eu me divertir muito”, 
disse.

Festa com chope e presente
Sindicalizado que trabalha no Santander ganha uma viagem para Natal

DIa DO BaNCáRIO

a Taça Bancária de Futsal 2011 
terminou no dia 3 setembro com 

a conquista do título pelo Caidera no 
masculino, que levou o terceiro caneco 
do Futsal e com o show das meninas 
Apcef-SP, que pela primeira vez soltaram 

o grito de campeãs do torneio de Futsal. 
As empregadas da Caixa Federal já tinha 
ganho o torneio de society em São Paulo 
em 2009.

Veja detalhes das conquistas no www.
spbancarios.com.br

Campeões da Taça de Futsal 
Caidera e Apcef conquistam o título de 2011 do torneio 

FuTEBOL 

mauricio morais

jailton garcia
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Marido Machão  
só dá Confusão 
Peça mostra a figura 
patética do marido 
enciumado que cria 
ciladas e armadilhas 
para pegar a esposa em 
flagrante. Informações 
na pág. 22.

Shows ..............................1�
Parques  ...........................1�
Clubes ..............................1�
Cinema  ............................1� 
Formação profissional ...20
Teatro ...............................21
Viagens ............................2�
Variados ...........................2�
Educação .........................2� 
Saúde ...............................2�
Classificados ....................�0
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PaRquES

aquário de São Paulo 
Rua Huet Bacelar, 407, 
Ipiranga, 
☎ 2273-5500 
www.aquariodesaopaulo.com.br

Hopi Hari 
Rodovia dos Bandeirantes, 
Km 72,5, Vinhedo, 
☎ 0300-789-5566, 
www.hopiharionline.com.br

O Mundo
da xuxa
Shopping SP Market, Marginal 
Pinheiros, ☎ 5541-2530 
www.omundodaxuxa.com.br

Playcenter
Marginal do 
Tiête, 
☎ 3350-0199,
www.
playcenter.
com.br.

VIVa PaRquE
Estr. do Jacuba, 2.010, Jd. das 
Palmeiras, Juquitiba, 
☎ 4683-2083, 
www.vivaparque.com.br.

LazER E DIVERSãO

MAURICIO MORAIS

grêmio Recreativo Café dos Bancários

 PROgRaMaçãO DE SETEMBRO

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,  
☎ 3188-5200.

Magic City
Estrada do Pavoeiro, 8.870. Acesso pela Rod. Índio 

Tibiriçá, km 58,5, entre Ribeirão Pires e Suzano,
☎ 4746-5800, ☎ 4746-5809 

www.magiccity.com.br

IMPORTaNTE:

D
IV
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9 de setembro
RENATA PIzI
mpb
 

16 de setembro
IRMANDADE DO SOM 
(BANDA NOVA)
mpb    

 23 de setembro
MARAFA BLUES
blues
 

30 de setembro
SERGINHO MADUREIRA 
(BANDA NOVA)
samba

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
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CLuBES

Clube dos Bancários
Av. Rio Xingú, 501, Riacho 
Grande, São B. do Campo, 
☎ 4354-0077/7000, 
www.clubedosbancarios.com.
br, Isenção de pagamento do 
título e desc. 10% na taxa de 
manutenção.

Clube Magic City
Estr. do Pavoeiro, 8.870, 
acesso Rod. Índio Tibiriçá, 
km 58,5, entre Rib. Pires e 
Suzano, ☎ 4746-5800, 
www.magiccity.com.br. 
20% desc. na adesão ao 
contrato.

Metalclube
Av. Luis Rink, 501, Rochdale, 
Osasco, ☎ 3686-7401, 
clube@sindmetal.org.br, 
70% desc. na matrícula.

Neo geo World
Shopping Internacional de 
Guarulhos,
☎ 2086-9999, 
www.neogeoworld.com.br
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CLuBE aSSOCIaçãO aTLéTICa guaPIRa
Rua Dr. José Camargo Aranha, 376, Jardim Guapira, 
São Paulo ☎ 2243-8299 www.clubeguapira.com.br, 

25% no acesso ao clube e na associação.
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Wet’n Wild
Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Itupeva, 

☎ 4496-8000, www.wetnwild.com.br.

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 vales-ingresso 
devem ser adquiridos na Central de Atendimento do 
Sindicato, na R. São Bento, 413. Pagamento somente a 
vista (em dinheiro ou cheque próprio).

CINEMa MaIS BaRaTO

LazER E DIVERSãO
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cursos com início em outubro à dezembro de 2011 • valor em reais

associadopúblico 
em geral

ANÁLISE DE 
RÉDITO

CONTABILIDADE

CPA20 - ANBIMA

COMO FALAR EM 
PÚBLICO

CPA20 - ANBIMA

CPA10 - ANBIMA

CPA20 - ANBIMA

CPA10 - ANBIMA

17/10 à 
04/11

22/10 à 26/11

22/10 à 26/11

22/10 à
26/11

24/10 a 05/11

07/11 a 18/11

21/11 a 02/12

05/12 a 16/12

seg a qui

sabado

sabado

sabado

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

19h às 22h

9h às 13h

8h30 às 14h30

9h às 12h

19h as 22h45

19h as 22h30

19h às 22h45

19h às 22h30

pinheiros

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Osasco

Centro

510

440

720

360

1000

720

1000

720

255

220

360

185

480

360

480

360

CPA10 - ANBIMA

MATEMATICA
FINANCEIRA

26/09 a 07/10

17/10 à 
27/10

seg a sex

seg a qui

19h as 22h30

19h às 22h

pinheiros

Osasco

720

440

360

220

curso período dias horário localvalor

Centro de Formação Profissional
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.

GERARDO LAzzARI E MAURICIO MORAIS
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COMéDIa

a Comédia do Coração
O que pode acontecer a um 
coração feminino, apaixonado 
e prestes a se casar? Peça lida 
com sentimentos humanos e 
nos leva à reflexões. A Paixão 
tem muita afinidade com 
a Alegria e o Sonho que a 
protege de todas as formas 
das maldades planejadas pela 
Dor, Ódio, Ciúme e o Medo. 
A Razão, mesmo sendo 
impedida, consegue que a 
Paixão não se case, matando-
a. Em cartaz aos sábados, 
21h, até outubro. Teatro 
Amadododito - Rua Aimberé, 
236; ☎ 5083-2218; www.
amadododito.com. Ingressos 
na bilheteria custam R$ 30. 
Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 12.

Será que Ele é? 

Casal às vésperas do 
casamento passa por 
situações hilariantes, quando 
a noiva resolve cismar que o 
noivo é homossexual. Ela vai 
fazer de tudo para descobrir o 
que ela acredita ser o grande 
segredo do amor de sua vida. 
Em cartaz às quintas, 21h, 
sextas, 23h, sábados, 19h. 
Até 29 de setembro. Teatro 
Maria Della Costa - Rua Paim, 
72; ☎ 3256.9115; www.
teatromariadellacosta.com.
br. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 40. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 15.

Minha Amiga Gorda 
Uma comédia sobre autoestima, amor e amizade. Vicky é uma 
jovem solteirona que mora com seu melhor amigo e cúmplice, 
Henry. Vivem numa casa que também abriga uma pequena li-
vraria e contam com a ajuda do tímido James, um funcionário 
que cuida dos serviços domésticos. O surgimento de Tom, um 
homem muito bonito, cliente da livraria, faz Vicky aceitar um 
convite para jantar e pensar numa oportunidade para o amor. 
Mas, depois de uma noite perfeita, Tom viaja e fica fora do país 
por alguns meses. Enquanto Tom não volta, Henry incentiva Vi-
cky, a melhorar sua aparência e sua autoestima para o grande 
reencontro. Em cartaz às sextas, às 21h. Até setembro. Ama-
dododito Espaço Cênico - Rua Aimberé, 236; ☎ 5083-2218; 
www.amadododito.com. Ingressos na bilheteria custam R$ 30. 
Bancários sindicalizados e dependente pagam R$ 12.

Tic-Tac
Os ponteiros Tic e Tac são amigos inseparáveis e vivem num 
famoso relógio. Numa noite de Reveillon, faltando apenas 
alguns segundos para as badaladas da meia noite, eles mis-
teriosamente emperram e acabam se desentendendo, em-
barcando separados em uma divertida e inusitada viagem 
por dentro do mecanismo do relógio, em busca de uma so-
lução para o problema. Em cartaz aos sábados e domingos 
às 16h. Até 25 de setembro. Centro Cultural São Paulo - Rua 
Vergueiro, 1000; ☎ 3397-4002; www.centrocultural.sp.gov.
br. Ingressos na bilheteria custam R$ 10. Bancários sindicali-
zados e dependentes pagam R$ 5.
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O Diabo veste Saia 
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. São brigas 
e confusões para todos 
os lados, um conflito de 
gerações e personalidades 
que dá início a uma série de 
confusões. Uma comédia 
adulta, que tem por principal 
função analisar criticamente 

os padrões sociais 
vigentes, aproveitando 
para arrancar do publico 
muitas gargalhadas. Em 
cartaz aos sábados às 
18h30, até 24 de setembro. 
Teatro Ressurreição - Rua 
dos Jornalistas, 123;  
☎ 5016-1787; www.
teatroressurreição.com.
br. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 40. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 15.

Marido Machão  
só dá Confusão 
Peça mostra a figura patética 
do marido enciumado que 
cria ciladas e armadilhas 
para pegar a esposa em 
flagrante. A mulher, de 
esposa inocente, acaba se 
envolvendo nos planos do 
marido e a situação começa 
a se inverter, porque ela 
passa a acreditar, de fato, 
ter o amante imaginário. Em 
cartaz às quintas, 21h, até 
15 de dezembro. Teatro Silvio 
Romero - Rua Coelho Lisboa, 
334; ☎ 2093-2464; Ingressos 
na bilheteria custam R$ 40. 
Bancários sindicalizados e um 
acompanhante pagam R$ 10.

TRagICOMéDIa

Eu 
Um homem frágil e confuso 
tenta encontrar algo que lhe 
dê significado e paz. O ser 
humano busca fora algo que 
não está lá. Não consegue 
mais olhar em outra direção. 
Não enxerga, não suspeita 
mais que pode haver outro 
caminho, outra busca, outro 
encontro. O encontro com seu 
Eu. Em cartaz aos domingos, 
19h, até setembro. Teatro 
Amadododito - Rua Aimberé, 
236; ☎ 5083-2218; www.
amadododito.com. Ingressos 
na bilheteria custam R$ 30. 
Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 12.

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

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 bri-
ga, mas que não consegue viver um sem o outro. Em cartaz às 
sextas e sábados, 21h, e domingos, 20h30. Até 25 de setem-
bro. 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 pa-
gam 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).
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Atenção: apresentamos 
apenas uma parte dos 
quase 1.500 convênios 
firmados pelo sindicato e 
que proporcionam descon-
tos especiais para sindicali-
zados. todos os detalhes e 
a lista completa podem ser 
conferidos no 
www.spbancarios.com.
br/descontos.asp.

Circuito Ordinário
Em um período de forte 
vigilância e repressão uma 
informante é intimada a 
comparecer ao escritório 
central para responder 
algumas questões 
apresentadas pelo novo 
comissário. O assunto, 
na verdade, é a grande 
quantidade de denúncias 
contra a própria 
informante que afirma 
tê-las escrito para manter 
a sua confidencialidade 
e veracidade como 
informante; Em cartaz 
sextas 21h30, sábados 
21h e domingos 17h; até 
13 de novembro. Teatro 
Anhembi Morumbi – Rua 
Dr. Almeida Lima, 1.176; 
☎ 2872-1457/1458; 
www.circuitoordinario.
com.br;  Bancários 
sindicalizados pagam na 
sexta R$ 10 sábado R$ 20 
e domingo R$ 15.

Segredo entre mulheres
Três mulheres se 
encontram no dia do 
enterro de um homem 
que fez parte de suas 
vidas. Surge então uma 
necessidade de dividir a 
dor da perda e esclarecer 
a importância do falecido 
para cada uma. Com 
humor, ironia e muito 
sarcasmo, a montagem 
aborda o olhar 
feminino em diferentes 
gerações e como 
cada personagem lida 
com temas como o 
abandono, a traição, a 
maternidade e o fim de um 
relacionamento. Em cartaz 
sextas 21h30, sábados 21h 
e domingos 17h; até 30 de 
outubro; Teatro Jaraguá, 
Rua Martins Fontes, 71; 
☎ 3255-4380; www.
segredoentremulhres.com.
br; Ingressos na sexta e 
domingos custam R$ 40 e 
sábados R$ 50. Bancários 
sindicalizados pagam R$ 
20 sexta e domingo e R$ 
25 no sábado.

a HISTÓRIa DE NÓS DOIS
Uma comédia romântica estrelada por Alexandra Richter 
e Marcelo Valle que contracenaram juntos no espetáculo 
Divã. O espetáculo transcorre na noite em que Edu, sepa-
rado de Lena há algum tempo, vem buscar seus últimos 
pertences no apartamento. O derradeiro encontro do ca-
sal converte-se num ajuste de contas a um só tempo cô-
mico e emocionante, onde tentam descobrir quem afinal 
causou a separação: a mulher, a mãe, a advogada bem-
sucedida ou o marido, o adolescente eterno, o publicitário 
workaholic?; Em cartaz as sextas às 21h, sábados às 20h 
e domingos às 18h. Até 20 de novembro; Teatro Gazeta, 
Avenida Paulista, 900, 3253-4102; ahistoriadenos2.com.
br/blog; Ingressos na Bilheteria sexta e domingo custam 
R$ 60 e domingo R$ 70. Bancários sindicalizados pagam 
R$ 42 na sexta e domingo R$ 55.

TEaTRO
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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 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 desses 
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. 
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.

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. 

O espetáculo transita pelas relações familiares. Põe um olhar irônico nos conflitos, nas ausên-
cias e na falta de percepção no cotidiano de uma família. Em cartaz as sextas e sábados às 
21h30 e domingo às 19h; até 2 de dezembro;Teatro Tuca, Rua Monte Alegre, 1.024; ☎ 3670-
8455; www.sempensarblog.blogspot.com; Ingressos na bilheteria sexta e domingo R$ 40 e 
sábado R$ 60; Bancários sindicalizados pagam R$ 20 na sexta e domingo e R$ 30 no sábado.

Sem Pensar
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ubatuba - Praia do Lázaro
Descontos variam de 
acordo com o número 
de pessoas, 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 ☎ 29140-8743  
☎ 2914-8083

agêNCIa DE VIagENS / 
TuRISMO 

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

SunWays Travel 
Rua Urutuba, 50, Saúde 
São Paulo - SP 
☎ (11) 3018-6222 
☎ (11) 7829-1984 
www.sunways.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 

Hotel Meissner Hof 
Travessa da Pedra, 02, Rec. 
Selado - Monte Verde 
☎ (11) 2976-0972 
☎ (35) 3438-1515 
www.meissnerhof.com.br 

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

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

Pousada Ma-JuLI 
Rua Bernardino de Campos, 
1231, Centro - Olímpia 
☎ (17) 3281-3322 
☎ (17) 3279-7859 
www.majuli.com.br

aB. POuSaDa VaLE 
DOS PáSSaROS  
estrada do maeda, 
1.100 - curral (74 Km 
de são Paulo. 
☎ (11) 2717-6098
☎ (11) 7895-1641. 

Site: www.valedospassaros.com  
desconto: 15% na tabela particular e parce-
lamento 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 polies-
portiva, quadra asfál-
tica para tênis, play-
ground com casinha 
da Branca de Neve, ilha 
da meditação, redário , 
sala de massagem e co-
zinha para mamãe.
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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 
Rua 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 
Rua 23 de Outubro, 100, 
Ferreira, São Paulo 
☎ (11) 3741-0199  
www.institutouniao.com.br 

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

Shinwa - FEPaI 
Rua MMDC, 205, 
Butantã, São Paulo 
☎ (11) 3812-4307
☎ (11) 3721-7536 

aRTESaNaTO 

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

aSSINaTuRa 

almanaque Brasil 
Rua Dr. Franco da Rocha, 137, 
Perdizes, São Paulo 
(11) 3868-0833  
www.almanaquebrasil.com.br

aTIVIDaDES SuBaquáTICaS

Wa - aquática e Fitness 
Rua 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
 
auTO-MECâNICa 

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

Coletti-Car Serviços 
automotivos 
Rua Henrique Mazzauti, 617, 
Jardim Tietê, São Paulo 
☎ (11) 2919-7920
☎ (11) 2228-8128 
www.coletticar.com.br 

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  
 
“Herbalife - Distrituidor 
Independente
Emagreça comendo tudo 
o que você gosta, obtendo 
resultados em 10 (dez) 
dias. Entre em contato pelo 
tel. 7021-2533 e ganhe 
uma avaliação de seu perfil 
nutricional de graça.”
 
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 
Rua 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  

 Caligrafia artística

CAlIGrAfIA ArTíSTICA lETrA E TrAMA
Viad. nove de Julho, 160, centro, são Paulo

☎ (11) 8162-6574 ☎ (11) 7314-6308
http://letraetrama.blogspost.com
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ESTéTICa E/Ou  
SaLãO DE BELEza 

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

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

Centro de Estética 
e Bem Estar SindVip 
Rua 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
R. 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, 
2.005, 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 

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

TELEFONIa CELuLaR
 
aSP Telecom 
Rod. Raposo Tavares, Km 
14,5, Jd. Boa Vista, São Paulo 
☎ (11) 3733-0642
☎ (11) 3078-3038 
www.oipdv.com.br

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

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

Spazio Donna

rua morgado 
de mateus, 170, 
Vila mariana, 
são Paulo

☎ (11) 2362-4138

☎ (11) 2362-4139

www.spaziodonna.com.br

VaRIaDOS



Folha bancária resumo • setembro de 2011

2� EDuCaçãO

COLégIOS E/Ou ESCO-
LINHaS DE EDuCaçãO 
INFaNTIL 

Colégio EAG 
R. 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 
R. Benedito Coelho Neto, 73, 
Vila Carmosina, São Paulo 
☎ (11) 2524-0744  
www.colegioobjetivoitaquera.
com.br 

Colégio Maria Montessori 
Av. Jurucê, 402,  
Moema São Paulo 
☎ (11) 5542-9911  
www.montessorinet.com.br

Colégio Tutto amore 
- Berç. e Ed. Inf. e Colégio 
Sapience (Ens. Fund.) 
Unidade I Educação Infantil 
Rua Euclides Pacheco, 522, 
Tatuapé, São Paulo 
☎ (11) 2097-4976
☎ (11) 2091-8935 
www.tuttoamore.com.br

Colégio Tutto amore 
- Berç. e Ed. Inf. e Colégio 
Sapience (Ens. Fund.)
Unidade II Ensino 
Fundamental I e II 
Largo Nª Sª do Bom Parto, 60, 
Tatuapé, São Paulo 

☎ (11) 3571-5009
☎ (11) 2296-2122 
www.tuttoamore.com.br

Colégio Tutto amore 
- Berç. e Ed. Inf. e Colégio 
Sapience (Ens. Fund.)
Unidade III Berçário 
R. Azevedo Soares, 553, 
Tatuapé, São Paulo 
☎ (11) 2671-6258
☎ (11) 2373-6258 
www.tuttoamore.com.br

Externato San Lorenzo 
Rua Fernando Falcão, 202,  
Mooca, São Paulo 
☎ (11) 2605-4659 
☎ (11) 2985-5459 
www.externatosanlorenzo.
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 
R. Mestre João, 87, 
Jd. Vl. 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, 3.500, Parque Nova 
Jandira Jandira 
☎ (11) 4618-3698  
www.naturezamagica.com.br 

Pueri Domus
unidade São Caetano 
R. 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 

Famosp - faculdade 
Mozarteum de São Paulo

☎ (11) 22��-0��� 
site: www.mozarteum.br 

Tabela com descontos especiais

Yázigi Internexus - Ipiranga
Rua Bom Pastor, 1056, Ipiranga, ao lado do Museu do Ipiranga, 

São Paulo ☎ (11) 2274-7766 - www.yazigi.com.br/ipiranga
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Projeta Cursos Osasco 
Rua Cipriano Tavares, 109, 
Centro, Osasco 
☎ (11) 3699-7999  
www.projetacursos.com.br 

CuRSOS DE IDIOMaS

Instituto Confúcio
na unesp 
Pça da Sé, 108, 4º andar, 
Centro, São Paulo 
☎ (11) 3107-2943  
www.institutoconfucio.unesp.br

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

IH São Paulo 
Av. Pacaembú, 1881, 
Pacaembú, São Paulo 
☎ (11) 2533-3611  
www.ih-saopaulo.com 

SKILL Idiomas - unidade 
Vila São Francisco 
Av. Martin Luther King, 2.616, 
V. São Francisco, São Paulo 
☎ (11) 3766-9054
☎ (11) 3763-4447 
www.skill.com.br 

Top Style Idiomas 
R. Bartolomeu de Faria, 629, 
Freguesia do Ó, São Paulo 
☎ (11) 3931-1256  
www.topstyleidiomas.com.br

Top Style Idiomas 
Av. Imirim, 1184, Imirim 
São Paulo ☎ (11) 2309-0660
www.topstyleidiomas.com.br

Wizard - Perus 
Rua Dr. Sylvio de Campos, 
424, Perus, São Paulo 
☎ (11) 3915-2413 

CuRSOS DE INFORMáTICa

BIT Company
unidade Vila Sônia 
R. Professor Francisco Morato, 
1446, Butantã, São Paulo 
☎ (11) 2369-0100  
www.bitcompany.com.
br/vilasonia 

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

Company Web 
TI & Negócios 
Av. Ipiranga, 318, 17º andar, 
República, São Paulo 
☎ (11) 3532-1076
☎ (11) 3129-5332 
www.companyweb.com.br

ESCOLa DE ESPORTES

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

ECOTuRISMO 

SunWays Travel 
Rua Urutuba, 50, 
Saúde, São Paulo 
☎ (11) 3018-6222
☎ (11) 7829-1984 
www.sunways.com.br 
  
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, 
Jd. 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, SP. 
☎ (11) 3965-9765
☎ (11) 2307-9765 
www.assessoriasei.com.br

CONSuLTaS E ExaMES 
LaBORaTORIaIS 

Central Life
Rua Marconi, 87, 1º andar,  
Cj. 11, Centro, São Paulo
☎ (11) 3237-0600
www.centrallife.com.br

FaRMáCIa 

Farmácia albion
Rua Albion, 183,  
Lapa, São Paulo
☎ (11) 3881-6946
☎ (11) 3881-6756 
www.farmaciaalbion.com.br

FISIOTERaPIa 

Márcia garcia de Paula
☎ (11) 8075-2604
www.pauper.com.br

Rodrigo Pereira 
☎ (11) 9889-3815
www.pauper.com.br

OFTaLMOLOgIa 

Clínica de Olhos 
Dr. Moacir Cunha 
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 
1000, Jd. Paulistano SP. ☎ (11) 
3016-9936 ☎ (11) 3016-9908
www.moacir-cunha.com.br

PSICOLOgIa 

Michele Donizete
Ferreira B. Parola
Rua Inácia Olimpia de Moraes, 
37 sala 3 -  
Vl. Remédios Osasco 
☎ (11) 2778-6524   

Priscila Sbelut Pessoa Av. 
Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, 3.152, 
Jabaquara, São Paulo
☎ (11) 6295-5082
☎ (11) 8528-6663 

SaúDE

EDuCaçãO
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aPTOS aLugaM-SE

aVIaçãO/ TuPI
1 dorm, frente p/ mar p/ 6 
pessoas, 1 vaga, fins de semana 
ou temporada ☎ 3978-3844.

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

aPTOS. VENDEM-SE

BaRuERI SP
Parque Barueri, apto 85m², 3 
dorms. 1 suíte, 3 wc, 1 vaga, 
lazer  completo, entrega set/ 
2011, entrada R$ 65 mil 
negociável + transf dívida,  
☎ 9621-0823 c/ Sônia.

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

PRaIa gRaNDE 
1 dorms. grande, sala média, 
cozinha, wc, 1 vaga gar., janelas 
com proteção, R$ 110 mil sem 
mobília, R$ 115 mil mobiliado, 
AU 38m2, doctos. ok.  
☎ 2797-1818.

PRaIa gRaNDE 
V. Mirim, frente mar 1dorm 
suíte, sala, cozinha, 50m, sacada 
churrasqueira piscina, sauna, 
salão festa, portaria, garagem, 
entrada R$ 60 mil + divida 
entrega novo, ☎ 6996-9760.

METRO JaBaquaRa
Térreo, 2 dorms.,  arm. emb., 1 
vaga. garagem, 10 min metrô 
Jabaquara condomínio baixo R$ 
243, R$ 240 mil, aceito contra 
proposta, doc ok. ☎ 9166-7593.

OSaSCO  
3 dorms., 1 vaga, cond. com 
lazer completo, excelente 
localização, próximo a Cidade 
de Deus (Bradesco) R$ 220 mil, 
☎ 9926-5205 c/ William.

zONa SuL 
Vila Mariana, constr., c/ 81m², 
2 dorms., sendo1 suíte, sacada 
garden, terraço gourmet 
integrado a coz., sl de jantar, c/ 
2 vg de gar., ☎ 9830-4967.

CaSaS aLugaM-SE

BERTIOga 
Praia Guaratuba, cond. Costa 
do Sol, 2 dorms 1 suíte, 
churrasq, garagem p/ 2 carros, 
mobiliada completa com tv, 
ventilador de teto ☎ 2958-2411 
c/ Antonio

ITaNHéM 
3 dorms, 2 WC, 3 vagas, 
próxima colônia Itaú, 
temporada, feriado e final de 
semana ☎ 2641-1447  
☎ 9649-6747 c/Ademir.

ITaNHaéM 
Balneário Gaivota, 2 dorms., 
sendo 1 suíte, sala, cozinha, 3 
vagas cobertas, churrasqueira, 
vent. teto, 100m da praia, 
temporada, feriado e final de 
semana, ☎ 2295-3742 c/ Suzet.

PRaIa gRaNDE 
Caiçara, 3 dorms, piscina, salão 
de jogos, churrasqueira, 4 vagas 
☎ 2684-4579 
☎ 9777-3501, c/ Sandra.

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

SaNTO aNT. PINHaL
Casa, 10 pessoas, 2 dorms, 2 
suítes, sl c/ lar, s jogos, piscina, 
churrasqueira  ☎ 3966-3523 e 
☎ 9262-5551 c/ Cláudia ou  
☎ 3892-5080 c/ Neide.

CaSaS VENDEM-SE

aRTuR aLVIM
3 dorms., vagas 5 carros, sala, 
cozinha, 2 wcs, 1 suíte, mob., 
10 min do metro Art. Alvim,  
R$ 350 mil,  aceito financ.  
☎ 9837-1663 e ☎ 2205-7802  
Trtar com Alexandre. 

ITaNHaEM  
Vendo ou troco linda casa por 
apto em São Paulo, perto do 
Satélite R$ 180 mil,  Jardim  
Itapel, ☎ 7315-1417. 
Falar com Celso.

JaRaguá
Cond. fechado, 2 suítes, 
cozinha,  sala, lavanderia. 1 
vaga e estacionamento. p/ 
visita, lazer e segurança.  
☎ 3941-5690, c/Joana. 

V. PRuDENTE 
Sobrado, 2 suítes, closet, 
armário, lareira, lavanderia, 
edícula, dorm. empregados, 
2 vagas, próxima. Av. Anhaia 
Mello, futuro metro R$ 290 mil, 
☎ 2116-4611.

TERRENOS

aTIBaIa 
Jd. Maracanã, lote com 1.170 
mts, com escritura, linda vista, 
bairro de chácaras, muito verde, 
lugar alto, R$ 30 mil,  
☎ 7114-8844.

FRaNCO Da ROCHa
1.450 m2, Rua Oroxo, s/nº, lote 
08 quadra D-2, bairro Estância 
Lago Azul,  documentos Ok,   
R$ 30 mil, ☎ 8109-2930.

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

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

PORaNgaBa 
3.000 m2, documentos 
individuais p/cada lote, planos, 
roçados, cercados, portaria, 
ronda, energia elétrica, prontos 
p/construir,  
☎ 9222-0597 c/ Mário.  

THERMaS STa BaRBaRa 
Condomínio fechado, 650 m2 
Gleba I. R$ 7 mil,  
☎ 3872-8581 e  
☎ 9115-0876  Walter.
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aSTRa ELEgaNCE 2.0 
Modelo 04/05, ar digital, 
direção hidráulica, completo, 
excelente estado de 
conservação R$ 28.500  
☎ 9250-3896 com Elson.

aSTRa HaTCH CD 0�/0� 
Prata, gasolina, 2.0 
completíssimo, impecável, 81mil 
km, licenciado 2011, R$ 22.500 
☎ 2293-4404 c/ Giuseppe. 

FIaT STRaDa  
aDVENTuRE 1.� 2002 
Cabine estendida, azul marinho, 
completo, segundo dono, R$ 24 
mil, ☎ 9133-8883 c/ A0lexandre 
ou ☎ 7639-9584 c/ Cleide.

FIESTa HaTCH ROCaN 1.0 
Vermelho, completo 10.200  
kms n/f fábrica, chave reserva, 
manual, R$ 30 mil IPVA pago,  
☎ 7315-1417. Com Celso

PaLIO FIRE FLEx 
2006/07, com kit 
desembaçador, cor prata, 2 
portas, som e alarme, carro em 
excelente estado R$ 18.500,  
☎ 8214-2005 c/ Eder.

RENauLT CLIO 1.0 � V
2 portas,  cor prata, 2004/2005, 
excelente estado de conservação 
R$ 15.500, ☎ 6291-1144.

TWISTER 2�0 200� 
Cor amarela, bom estado, 
revisada doc ok, com alarme R$ 
6.900, ☎ 7065- 9120 Robson.

zaFIRa CD 2.0 1�V 
7 lugares, completa, R$ 28.900, 
- 7232-0662.

DIVERSOS

aRMáRIO PaRa COzINHa 
Lindo, balcão p/cozinha 2.20m/ 
compr., MAPLE, 3 portas e 
3gavetões, sendo 2 em vidro 
preto R$700, ☎ 3171-2412 e ☎ 
8729-5846 c/ Messias ou Talita.

BEBê CONFORTO BuRIgOTO
Modelo rosa com xadrez, pouco 
tempo de uso, lindo!! R$150, 
☎ 6166-0046 e ☎ 9735-9398 
Renata. 

BERçO 
Cor branca, semi-novo R$ 200, 
- 4189-1738 com Leandro e 
Simone.

ESTaNTE 
Sala, tabaco c/ branco p/ tv 
até 32 polegadas, 4 gavetas 
deslizantes largura1,36 alt.1.80. 
R$ 250, ☎ 3966-3523.

ESTEIRa ELéTRICa 
Marca Atletic Way, pouco uso, 
painel digital, R$ 750,  
☎ 9538- 8101 com Edson.

FESTa BuFFET 
Vendo festa p/ 
300 pessoas 
em Osasco, 
Km18, com 
Buffet, salão, 

DJ e iluminação inclusos, 
- 9927- 5084 c/Ana.

FOgaO BRaSTEMP 
De Ville, 4 bocas branco, de 
embutir, acend. autom., pratel. 
Desliz,  7 meses de uso +- R$ 
600, -  3978-3844 c/ Danielle.

MESa 
Quadrada com tampo de vidro 
e base de madeira tabaco c/4 
cadeiras 1,38x 1,38 pouco uso 
R$550, - 3966-3523 Pedro.

NETBOOK 
Perfeito estado, quase sem uso, 
com mini mouse R$ 360, Celular 
semi-usado Motorola WX R$ 
290, câmera integrada, MP3 
player, rádio FM, ☎ 5527-3644.

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

RaCK 
Mogno escuro com rodinhas e 
4 gavetas telescópicas, linda, 
semi-nova,  tamanho 1,50 X 
0,40 R$ 300, ☎ 3966-3523.

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

VENDO
Simulador de caminhada Life 
zone, ótimo estado, R$ 150,   
☎ 8072-4233 e ☎ 6227-9246.

VENDO
Título familiar do São Paulo FC, 
☎ 3743- 8826 e ☎ 9901- 4277 
c/ Orlando.

VENDO 

MÓVEIS EM ÓTIMO ESTaDO
Rack de madeira R$ 100, 
Mesinha p/ telef. c/ 2 gav. R$ 20, 
Mesa c/ 4 cadeiras c/tampa de 
vidro R$ 300, Poltrona em corvim 
preta R$ 50, Mesinha de Centro 
Oval c/tampo de vidro R$ 60, Bu-
ffet 2 portas R$ 200, TV 20’p tela 
plana R$ 200, Tratar: Robison  
☎ 9218-5480 ou ☎ 2063-0595.

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

Esses 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”



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


