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Campanha,
construção e resultado 
a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2011-2012 sela o resultado 

da Campanha Nacional Unificada dos Bancários com a consolidação de direitos e a 
ampliação de conquistas, sejam elas econômicas, sociais ou referentes a condições de 
trabalho.

 Muitas delas já começam a surtir resultados. O reajuste de 9% nos salários, vales 
refeição e alimentação e os aumentos nos valores da PLR significarão incremento de R$ 
7,2 bi na economia, de acordo com projeção do Dieese. Desse montante, R$ 1,97 bi 
referente à antecipação do pagamento da PLR, já foram injetados na economia. 

 O saldo positivo é fruto de um processo fincado em objetivos e estratégias 
construídas em meses de trabalho, que começaram com as consultas à categoria, 
passando pelas prioridades apontadas pelas assembleias, conferências regionais e 
nacional. E claro, da negociação com a Fenaban e dos impactos do tamanho da greve 
nessa mesa. 

 Grandiosa, forte, unitária, responsável e, por isso, vitoriosa, são adjetivos utilizados 
não só para descrever a Campanha Nacional dos bancários, mas delinear a categoria, 
uma das poucas que gozam de uma organização nacional, dona de uma convenção que 
garante direitos e conquistas aos 483 mil bancários do Oiapoque ao Chuí. 

 No próximo ano, nossa CCT completa 20 anos, agregando direitos, graças à 
mobilização da categoria. A campanha deste ano entra para a história reforçando esse 
caminho que busca ampliar empregos e renda em um dos setores mais lucrativo do país. 

 A campanha acabou com resultados importantes aos trabalhadores. Agora, o 
Sindicato já desenvolve outra luta: pela isenção da cobrança de imposto de renda 

na PLR. Para que essa campanha também seja 
vitoriosa contamos sua participação. Basta 

acessar e aderir ao abaixo-assinado (http://
www.spbancarios.com.br/download/21/
abaixo_assinado_ir_plr_3.pdf ) . 

 Assim, vamos seguir ampliando 
conquistas à base da organização e 
participação da classe trabalhadora.

Juvandia Moreira
Presidenta do sindicato
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Categoria que supera dificuldades
Bancários fecham mais uma campanha com aumento real e PLR maior

Campanha difícil, greve 
longa, negociações 

extensas, mas com resultados 
que conseguiram superar 
todas essas dificuldades. Essa 
foi a avaliação feita pelos 
integrantes do Comando 
Nacional dos Bancários e 
da federação dos bancos 
(Fenaban) durante a assinatura 
da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2011/2012, realizada 
no dia 21 de outubro.

“A mobilização dos 
bancários, em 21 dias de uma 
dura greve, e os esforços do Comando na 
mesa de negociação permitiram avançar 
e garantir o que era reivindicado pelos 
trabalhadores: aumento real pelo oitavo 
ano consecutivo, valorização do piso 
e PLR maior”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira, destacando 
a importância do acordo resolvido entre 
as partes sem interferência externa. 
“Há anos os bancários decidem suas 
campanhas de forma negociada e é assim 

que deve ser.”
A dirigente ressalta que as dificuldades 

da negociação podem ser superadas com 
mais efetividade se os debates nas mesas 
temáticas forem feitos com mais seriedade. 
“Nossa campanha é referência para outras 
categorias. Há maturidade suficiente para 
fechar um acordo sem que os banqueiros 
levem os trabalhadores à greve. Para isso, 
os bancos têm de apresentar proposta 
decente na mesa de negociação.”

CaMPaNHa NaCIONaL
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Piso da categoria valorizado 
Mobilização garante aumento no BB, na Caixa e nos bancos privados

a mobilização conjunta dos 
funcionários dos bancos públicos 

e privados nas campanhas nacionais 
unificadas tem resultado em conquistas 
para toda a categoria. 

Um dos maiores exemplos é o reajuste 
maior que vem sendo assegurado aos 
salários de ingresso da categoria. De agosto 
de 2010 a setembro de 2011, o reajuste 
no piso de ingresso do Banco do Brasil, que 
passou de R$ 1.416 para R$ 1.760, totalizou 
24% (aumento real de 11%), com reflexo 
em toda a carreira. Na Caixa Federal, no 

mesmo período, o valor do salário de ingresso 
saltou de R$ 1.452 para R$ 1.826, reajuste 
acumulado de 26% (aumento real de 12,3%). 
O mesmo aconteceu com os funcionários dos 
bancos privados (acordo Fenaban) cujo piso 
de R$ 1.074, em agosto de 2010, chegou a 
R$ 1.400, com reajuste acumulado de 30% 
(16,3% de aumento real).

“Aumentar o piso significa valorizar 
o trabalhador desde o início da carreira 
e auxilia no crescimento de toda 
economia”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira.

Ano	 Caixa	Economica		 Banco		 Fenaban	 INPC	
	 Federal	 do	Brasil	 	 data-base	

Agosto/10	 R$	1.452	 R$	1.416	 R$	1.074,46	 -
Setembro/10	 R$	1.637	 R$	1.600	 R$	1.250,00	 4,29%
Setembro/11	 R$	1.826	 R$	1.760	 R$	1.400,00	 7,40%
Variação	set	2011/Agosto	2010	 26%	 24%	 30%	 12,0%
Aumento	Real	set	2011/Agosto	2010	 12,3%	 11,0%	 16,3%	

Pisos após os reajustes na data-base de 1º de setembro

Presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, assina 
renovação da CCT da categoria
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Cláusula impede ranking
Bancos proibidos de expor bancários por meio de listas de desempenho

Os bancos não poderão mais 
publicar rankings que exponham 

a performance dos bancários no 
cumprimento das metas. Mas a nova 
cláusula, que estará na Convenção 
Coletiva de Trabalho a partir deste ano, 
foi conquistada na luta. 

Logo na segunda rodada de 
negociações, em 5 de setembro, os 
negociadores da federação dos bancos 
(Fenaban) disseram aos representantes 
dos trabalhadores frases como “Não 
acredito que as metas sejam causadoras 
de todos os males”, “O setor bancário 
não está nem de longe entre os que 
mais têm problema de adoecimento.” 
“Humilhação tem a ver com a postura de 

alguém, não da empresa.”
Aqui na agência o nome dos gerentes 

mais bem posicionados fica num 
grande quadro, às vistas de todos. Isso 
gera constrangimento com quem não 
consegue alcançar as metas de vendas”, 
relatou uma bancária do Banco do Brasil. 

Para outro bancário, do Bradesco, o 
fim da publicação irá amenizar a pressão 
sofrida diariamente. “Nossos nomes 
circulam num relatório para todos os 
colegas e gerentes gerais. Quando 
se está bem, é até bom, você ganha 
notabilidade. Mas quando você está 
com seu desempenho ruim gera pressão. 
Muita gente já ficou doente por conta 
disso”.
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Financiário aprova proposta
Aumento real e avanços nas condições de trabalho foram assegurados

Os financiários aprovaram proposta da 
federação das financeiras (Fenacrefi) 

para a renovação do acordo coletivo e 
garantiram reajuste de 8% nos salários, 
gratificações e verbas, e de 11% no 
piso, além de Participação nos Lucros e 
Resultados de 90% do salário mais valor 
fixo de R$ 1.600. A aprovação ocorreu 
em assembleia realizada na segunda 7, no 
Sindicato.

Além do aumento real nos salários 
e nos pisos de 1,5% e 4,3%, 

respectivamente, os trabalhadores 
também conseguiram incluir no acordo 
cláusula que, condicionada à adesão das 
financeiras, estabelece instrumento de 
combate ao assédio moral, semelhante ao 
dos bancários.

Pagamento – Em até dez dias após a 
assinatura do acordo, que ainda não tem 
data prevista para ocorrer, será anteci-
pado o pagamento de 60% da parte fixa 
da PLR, o que representa R$ 960.

CaMPaNHa SaLaRIaL 
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PLR sem imposto
tem abaixo-assinado
Bancários, químicos e metalúrgicos estão unidos em campanha

acabar com a incidência do 
imposto de renda sobre 

a Participação nos Lucros e 
Resultados dos trabalhadores. 
Essa é a reivindicação que 
três das maiores categorias 
profissionais do país – bancários, 
químicos e metalúrgicos – estão 
levando ao Congresso Nacional e 
ao Governo Federal. 

Além dos sindicatos, 
federações e confederações 
dessas categorias em várias 
cidades do país, outras entidades 
representativas entraram na 
luta, como a Central Única 
dos Trabalhadores em São 
Paulo, Apcef, Fenae e Agecef 
recolhendo assinaturas de apoio 
a reivindicação.

“Além de defender uma 
tributação justa e progressiva 
o abaixo-assinado, reivindica 
a alteração da Lei nº 10.101, 
de 19 de dezembro de 
2000, com o objetivo de 
isentar os trabalhadores do 
IR no recebimento da PLR”, explica a 
presidenta do Sindicato, Juvandia Moreira. 

O abaixo-assinado ficou disponível no 
site www. spbancarios.com.br.  

Após preenchido, o documento pode 
ser entregue na sede ou em qualquer 
uma das regionais do Sindicato, ou a um 
dirigente sindical nos locais de trabalho.

Ato na Alesp cobra CPI
Protesto realizado pela CUT-SP e diversas entidades cobra investigação

a CUT São Paulo, o Sindicato, 
o Partido dos Trabalhadores 

e entidades representativas de 
movimentos populares realizam no dia 
27, em frente à Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp), ato pela 
instalação imediata da CPI da venda 
das emendas e cobrando transparência 
no governo estadual.

A CUT-SP ressalta que já se passaram 
mais de 30 dias desde a divulgação 
das denúncias feitas pelo deputado 
governista Roque Barbiere (PTB) 

sobre desvio de recursos de emendas 
parlamentares por cerca de 25% 
a 30% dos deputados estaduais. 
A denúncia mencionou também 
secretários e ex-secretários do governo 
do Estado que, segundo o deputado, 
foram alertados por ele sobre as 
irregularidades, mas não tomaram 
nenhuma providência. Apesar da 
gravidade das declarações de Barbiere, 
nada foi apurado. Mais detalhes acesse 
http://www.spbancarios.com.br/noticia.
asp?c=18521

POLíTICa  
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PLR Social é conquista da greve
Distribuição de 4% do lucro líquido foi arrancado após paralisação

as conquistas gerais da categoria 
e específicas dos trabalhadores 

da Caixa Federal, asseguradas após 
os 21 dias de forte greve nacional, 
foram consolidadas no dia 25 com a 
assinatura do acordo coletivo aditivo pelos 
representantes dos empregados e da 
direção da empresa.

Entre as conquistas dos trabalhadores 
está a manutenção da PLR Social, que 
assegura a distribuição linear de 4% do 
lucro líquido, e os pagamentos da regra 
básica da PLR e do adicional da PLR 

(Fenaban). Neste ano, como os cálculos da 
antecipação fora feitos a partir do lucro 
do primeiro semestre, houve redutor. 

O piso da Caixa Federal, que passou 
de R$ 1.452, em agosto de 2010, para 
R$ 1.826, em setembro deste ano, teve 
aumento acumulado no período de 26% 
(12,3% de aumento real).

Outro avanço importante foi a 
ampliação do quadro de empregados 
e mais cinco mil novas contratações. 
Medida que visa diminuir a sobrecarga de 
trabalho nas agências e concentrações.

Contratações estão autorizadas
Banco poderá atingir o número de 99 mil empregados

Os empregados da Caixa Federal 
obtiveram um importante avanço 

na luta por melhores condições de 
trabalho nas agências e departamentos. 
O Diário Oficial da União divulgou na 
segunda 24 portaria do Departamento 
de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (Dest), autorizando 
que o total de quadro de trabalhadores 
do banco público seja de 99.025 
empregados.

A portaria também autoriza a Caixa a 

gerenciar o quadro de pessoal, repondo 
empregados desligados ou que vierem a 
se desligar, desde que respeite o limite 
estabelecido e as dotações orçamentárias 
aprovadas a cada exercício. 

”Vamos cobrar que a Caixa agilize 
as contratações, pois a falta de pessoal 
tem provocado sobrecarga de trabalho, 
adoecimento e extrapolação da 
jornada”, afirma o diretor executivo do 
Sindicato e empregado da Caixa Federal, 
Kardec de Jesus. 

CONDIçõES DE TRabaLHO 
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isKardec de Jesus diretor executivo 
do Sindicato, durante assembleia 
que aprovou o fim da greve
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Direitos foram consolidados 
Proteção ao 
descomissionamento foi 
mantida depois de uma greve

O Comando Nacional dos Bancários 
garantiu junto à federação dosbancos 
que não serão descontadosnenhum 
dos dias da greve. Os dias já 
descontados em folha deverão ser 
devolvidos e compensados de segunda 
a sexta-feira (não em feriados),no 
máximo duas horas diárias até 15 de 
dezembro. Eventual saldo após esse 
período será anistiado. 

Veja abaixo outros direitos que 
foram consolidadados:

Treinamento vira telemarketing
Sindicato denuncia situação com protesto em agência da zona norte

Diversos bancários do Banco do Brasil 
chamados para treinamento estão 

sendo pressionados a vender crédito por 
telefone. Para denunciar essa situação, 
o Sindicato protestou no dia 28 em 
frente à agência Tucuruvi, na zona 
norte, um dos locais onde funciona esse 
“telemarketing” absurdo.  
O suposto curso não tem registro de 
presença, nem período de início e 
término, além de não constar no sistema 
oficial do banco e não contar ponto 
para o currículo do empregado ou para 
o acordo de trabalho na agência. 

A situação já foi denunciada na 
Superintendência da Paulista em agosto 
do ano passado. Veja mais no  
www.spbancarios.com.br

baNCO DO bRaSIL
M

A
U

RI
C

IO
 M

O
RA

IS

Dirigentes Adriana e Ernesto durante protesto

Trava no 
descomissionamento

Um dos maiores embates 
entre os representantes 
dos trabalhadores e a 
direção do Banco do 
Brasil foi em torno da 
manutenção da cláusula que 
estabelece as três avaliações 
negativas e consecutivas 
antes que haja qualquer 
descomissionamento. Depois 
de uma verdadeira batalha 
e, por força da greve, que 
durou 21 dias, ficou mantida 
a proteção à perda da 
comissão.

Licença-saúde
Ampliação de 4 para 12 

meses do VCP (Vencimento 
de Caráter Pessoal) ao 
comissionado que retorna das 
licenças saúde e de acidente 
trabalho.

Trava de remoção reduzida
A trava foi reduzida 

para um ano em caso de 
concorrência de posto efetivo 
para comissionamento. Essa 
alteração, conquistada na mesa 
de negociação, permite que os 
trabalhadores tenham melhor 
perspectiva de crescimento na 

carreira. Antes era preciso ficar 
dois anos com o Posto Efetivo 
para pleitear a promoção, o 
que “atrasava” a carreira dos 
funcionários.

avanços na Cabb
Os trabalhadores da Central 

de Atendimento do Banco 
do Brasil (CABB ) receberão o 
mesmo valor da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR ) 
que os caixas das agências: R$ 
3.912,16. A medida beneficia 
mais de mil trabalhadores em 
todo o país, mais da metade 
está lotada em São Paulo. 
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Direitos foram consolidados 
bRaDESCO

Bancários querem valorização
Lucro é resultado do empenho dos trabalhadores

Poucos dias após o encerramento 
da Campanha 2011, o Bradesco 

divulgou o balanço do terceiro 
trimestre do ano. E, como esperado, 
a porta de entrada dos recursos 
continua sendo mais generosa que a 
de saída, principalmente quando se 
trata dos salários dos funcionários, 
que só aumenta após muita luta.

Os números apresentados no dia 
26 apontam para um lucro líquido no 
terceiro trimestre de R$ 2,8 bi, 11,4% 
maior do que os resultados em igual 
período de 2010. Os ativos totais 
estavam R$ 722 bi no fim de setembro, 
alta de 18% sobre um ano antes.

Valorização – Para a diretora do Sin-
dicato Neiva Ribeiro (foto) os números 
demonstram que o banco pode atender 
às reivindicações específicas de seus tra-
balhadores, entre elas o Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários (PCCS), o auxílio-edu-
cação, melhorias no plano de saúde com 
a inclusão de pais, além da ampliação das 
coberturas com a inclusão de especiali-
dades como psicologia, psiquiatria, fono-
audiólogo e a manutenção do convênio 
durante a aposentadoria.

O maior lucro da história
Números mostram que o banco pode melhorar as condições de trabalho

Poucos dias após Bradesco e 
Santander apresentarem seus 

astronômicos resultados para o terceiro 
trimestre, o Itaú Unibanco divulgou 
seu balanço em 1º de novembro e 
os números foram recordes. Apenas 
nos três últimos meses o banco 
arrecadou R$ 3,8 bilhões; durante os 
nove primeiros meses do ano foram 
embolsados históricos R$ 10,940 
bilhões, maior número já registrado por 
um banco brasileiro no período.

Para Daniel Reis, diretor executivo 
do Sindicato e funcionário do Itaú, 
o banco pode atender uma série de 
reivindicações dos bancários de melhoria 
das condições de trabalho, fim das metas 
abusivas e distribuição de seu lucro com 
mais transparência, principalmente em 
relação ao programa Agir. “Se o banco 
fosse mais arrojado e provisionasse um 
valor menor para inadimplência poderia 
também reduzir os juros praticados 
contra os clientes”, observa.

ITaú INIbaNCO 
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O banco continua expondo 
bancários a riscos gerados por 
reformas em agências. Desta vez, o 
alvo do Sindicato foi a unidade da 
Rua Pamplona, na região da Paulista, 
onde, além de fios desencapados, 
buracos e poeira, há também falta de 
equipamentos de vigilância. 

Vejas imagens das agências em 
obras no www.spbancarios.com.br

Condições de trabalho
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O Sindicato 
organizou um 

ato em frente ao 
Telebanco,  com o 
objetivo de cobrar 
negociações sérias 
da direção do 
HSBC. O protesto 
aconteceu no dia 
27. Os trabalhadores 
reivindicam 
equiparação salarial 
com os funcionários 
de Curitiba, além 
de hora extra com 
adicional de 100% 
e jornada de cinco 
horas e quinze minutos entre outras 
questões.

Durante o protesto, representantes 
dos trabalhadores distribuíram a Folha 
Bancária e dialogaram com os bancários. 
“Vamos intensificar os protestos até 
que o banco negocie seriamente com o 
Sindicato”, afirma o funcionário do HSBC 
e dirigente sindical Nelson Nascimento.

Ranking – No Telebanco do HSBC é 
muito comum a exposição de ranking de 
vendas com o nome de cada bancário e os 

números que ele atingiu. Essa prática está 
proibida graças à conquista da Campanha 
Nacional Unificada 2011. Caso o departa-
mento continue adotando o método, os 
bancários devem denunciar ao Sindicato.

Terceirizada – No mesmo prédio 
onde funciona o Telebanco do HSBC está 
instalada uma empresa terceirizada, a 
Tivit, que presta serviço para instituições 
financeiras como o Santander. Durante 
o protesto, o Sindicato lembrou também 
dos problemas criados pela terceirização.

Protesto no Telebanco
Objetivo da manifestação foi cobrar do banco negociações sérias

HSbC

JAILTON GARCIA

2ª parcela da PLR antecipada
Funcionários técnicos administrativo receberão até 2,64 salários

Os bancários do Safra receberão 
a segunda parcela da PLR em 20 

de dezembro. O banco vai antecipar o 
valor que, de acordo com a Fenaban, 
deve ser pago até março de 2012. 
O valor da PLR é 20% maior que 
o estabelecido pela federação dos 
bancos, de 2,2 salários. 

No Safra, os funcionários receberão 
até 2,64 salários nos cargos de técnicos 
administrativos. 

Adicional – A PLR adicional dos traba-
lhadores do Safra também será paga em 
20 de dezembro e o valor é maior, che-
gando a R$ 3.360. 

Auxílio-educação – Os bancários do 
Safra terão direito a 100 novas bolsas de 
estudo universitário. Os interessados de-
verão ficar atentos à abertura do progra-
ma, em janeiro, pela intranet do banco.

Adiantamento – As datas do adianta-
mento de salário também fora antecipa-
das. No mês de novembro para o dia 7 e 
em dezembro para o dia 5. 
“Todos os avanços no Safra são fruto da 
disposição dos bancários que, firmes na 
estratégia do Sindicato, principalmente 
nas agências, construíram o caminho para 
essas conquistas”, afirma Flavio Moraes, 
funcionário do Safra e diretor do Sindicato.

SaFRa
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Aditivo: negociação é cobrada
Sindicato busca continuidade dos debates para renovar acordo

O Sindicato, junto com a Contraf-
CUT, Fetec-CUT/SP, Feeb/SP-MS 

e Afubesp, encaminhou uma carta ao 
Santander cobrando o agendamento 
da negociação do acordo coletivo 
aditivo ao Contrato Coletivo de 
Trabalho (CCT), vencido no dia 30 
de agosto. O aditivo tem validade de 
dois anos.

O documento foi endereçado ao 
superintendente de Recursos Humanos, 
Jerônimo Tadeu dos Anjos, e reivindica, 
além da retomada da negociação, a 
continuidade da discussão do Programa 
de Participação nos Resultados do 
Santander – PPRS 2011. 

Conquista – Os trabalhadores do 
Santander são os únicos, entre os bancos 
privados, a possuir acordo suplementar à 
CCT. Entre as conquistas do aditivo está 
a garantia de duas mil bolsas auxílio-edu-
cação aos trabalhadores com, ao menos, 
quatro meses de trabalho e cursando a 
primeira graduação. 

Outra cláusula social importante é 
a garantia de dois descansos especiais 
durante a jornada às funcionárias com 
filhos de até nove meses de idade, que 
podem ser trocados por 10 dias corridos de 
licença a serem usufruídos na sequência da 
licença-maternidade, pelo pai ou pela mãe, 
caso ambos sejam funcionários.

Atendimento em ônibus
Banco faz reforma com agência funcionando em condições precárias

bancários 
atendendo 

clientes em situação 
caótica e dentro de 
um ônibus que é 
usado no projeto 
verão, quando o 
veículo é deslocado 
para realizar 
atendimento pelo 
litoral. O flagrante 
foi registrado pelo 
Sindicato 18 de 
outubro, na agência 
localizada na Avenida 
Ibirapuera, 1.104. 

A unidade passa 
por reformas desde 
o final de setembro 
e não apresenta nenhuma condição 
de segurança, nem de atendimento, 
expondo assim trabalhadores, vigilantes e 
usuários ao perigo de acidente.

“Quando questionamos o banco 
da situação fomos informados de que 
a reforma tinha de ser feita durante 
expediente porque, à noite, os vizinhos 
reclamavam do barulho. Quer dizer que 
os bancários podem suportar o barulho 
e as péssimas condições. Recebemos 
a denúncia de que o gerente regional 

estava ciente do caos, mas não tomou 
providências em relação à segurança dos 
funcionários, o que consideramos um 
verdadeiro absurdo.

Orientamos os bancários a denunciar 
situações como essa para que possamos 
intervir”, afirma a funcionária do 
Santander e diretora do Sindicato 
Carmen Meireles. Veja imagens da 
agência e matéria completa. http://
www.spbancarios.com.br/santander.
asp?c=18493

SaNTaNDER

CONDIçõES DE TRabaLHO

MAURICIO MORAIS



Folha bancária resumo • novembro de 2011

12

a união de trabalhadores de diversos 
países impediu a aprovação 

de resoluções que significariam a 
precarização do emprego, durante o 
Fórum Mundial de Diálogo sobre o 
Papel das Agências de Emprego da 
OIT (Organização Internacional do 
Trabalho). O evento, realizado dias 18 e 
19 de outubro, na sede da agência, em 
Genebra (Suíça), reuniu trabalhadores, 
empregadores e governos de vários 
países para discutir a Convenção 181 da 
OIT, que trata das agências de emprego 
privadas e do trabalho temporário.

“As agências de emprego envolvem 
tanto o trabalho temporário quanto 
a intermediação de mão de obra, ou 

seja, a terceirização. Mas se na Europa 
e na América do Norte o que mais 
preocupa os trabalhadores é o emprego 
temporário, no Brasil, nossa preocupação 
é a subcontratação de mão de obra, que 
precariza as condições de trabalho”, 
explica a diretora executiva do Sindicato 
Ana Tércia Sanches, que participou do 
fórum. Ela acrescenta que no Brasil o 
trabalho temporário já é regulamentado 
por lei, a qual determina isonomia de 
direitos entre o trabalhador temporário e 
o efetivo. “Já a terceirização é usada para 
precarizar o emprego e burlar os direitos 
trabalhistas”. 

Leia mais http://www.spbancarios.com.
br/fbmateria.asp?c=9487

TERCEIRIzaçãO

Projeto de lei recebe crítica
Trabalhadores vão fazer pressão para impedir a votação

O deputado federal Ricardo 
Berzoini (PT-SP) se pronunciou em 

sessão ordinária da Câmara contra a 
precarização do trabalho e o Projeto 
de Lei (PL) 4330/2004, de autoria do 
deputado e empresário Sandro Mabel 
(PR-GO), que, segundo o parlamentar 
petista, estabelece um marco legal que 
amplia a terceirização, desorganizando 
e desregulamentando a relação capital e 
trabalho.

A proposta de Mabel, que permite 
inclusive a terceirização pelas empresas 
de suas atividades-fim, aguarda parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC) da Câmara, da qual 

Berzoini é integrante.
“Sabemos que por definição a 

relação capital e trabalho é uma 
relação desigual, e como tal deve ser 
tratada, com a perspectiva de que 
o Estado deve proteger os direitos 
dos trabalhadores e proteger a livre 
organização dos trabalhadores. E o 
projeto do deputado Sandro Mabel peca 
no sentido de desregulamentar essa 
relação e criar uma figura (terceirização) 
que já existe, mas que pode se tornar 
muito mais impactante no mercado de 
trabalho”, disse Berzoini. Leia mais no 
http://www.spbancarios.com.br/noticia.
asp?c=18584

Luta atravessa fronteiras
Sindicato se uniu a trabalhadores de diversos países contra precarização

AUGUSTO COELHO

Diretora executiva do 
Sindicato Ana Tércia 
durante audiência no TST
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uma bancária e um vigilante foram 
atingidos com tiros após tentativa de 

assalto a uma agência do Bradesco, na 
Água Fria, zona norte da capital. O crime 
aconteceu no dia 31 de outubro. Um 
suspeito também foi baleado e morreu no 
local. O estabelecimento não tinha porta 
de segurança.

Após a gerente ser feita refém, 
teve início um tiroteio na agência e a 
trabalhadora foi alvejada no braço e no 
pescoço. Levada para o hospital São 
Camilo, foi submetida a uma cirurgia.O 

vigilante foi ferido no braço e não corre 
risco de morte.

De acordo com a Polícia Militar foram 
disparados mais de 20 tiros. O major Silas 
Bondini disse em entrevista que, pela 
quantidade de balas, por pouco uma 
tragédia maior não aconteceu. 

O Sindicato esteve no local para garantir 
assistência aos funcionários. Todos os 
trabalhadores foram dispensados e a 
agência permaneceu fechada.  O Bradesco 
afirmou aos dirigentes sindicais que prestará 
todo atendimento aos trabalhadores.

Bancária e vigilante baleados
Sindicato esteve na agência na zona norte que foi alvo de bandidos

Os números da criminalidade 
divulgados pela Secretária de 

Segurança Pública do Estado de São 
Paulo trazem preocupação para os 
bancários. A modalidade de roubo a 
bancos da capital e Grande São Paulo 
aumentou em todos os níveis de 
comparação.

De acordo com dados divulgados 
pelo órgão estadual, houve acréscimo 
de 67% no terceiro trimestre de 2011 
em relação ao mesmo período do ano 
passado. Foram 50 registros de assalto 
a instituições financeiras entre os meses 
de julho a setembro. Em 2010, foram 30 

ataques.
Se a comparação for feita de janeiro até 

setembro deste ano e o mesmo período 
de 2010, o aumento em todo o estado de 
São Paulo foi de 23%. 

Daniel Reis, diretor do Sindicato e 
integrante da Ccasp (Comissão Consultiva 
para Assuntos de Segurança Privada), 
ressalta que a entidade vem denunciando 
há tempos a irresponsabilidade dos 
bancos com relação à segurança, 
principalmente depois que algumas 
instituições retiraram as portas giratórias e 
reduziram o número de vigilantes durante 
o intervalo do almoço.

ESTaTíSTICa

Roubo cresce no semestre
Dados da SSP/SP reforçam cobrança dos bancários por mais segurança

JAILTON GARCIA
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a luta dos bancários 
e a conquista da 

cláusula na Convenção 
Coletiva de Trabalho 
(CCT) de Igualdade 
de Oportunidades 
renderam ao Sindicato 
o prêmio João Cândido, 
homenagem ao 
almirante negro, líder da 
Revolta da Chibata de 
1910.

A cerimônia de 
premiação aconteceu 
no dia 4, na sede do 
SindSaúde  e fez parte 
também da solenidade 
de abertura do Mês 
da Consciência Negra 
realizado pela CUT-SP.

O diretor do Sindicato Julio Cesar 
Silva Santos diz que o prêmio é 
reconhecimento da luta dos trabalhadores 
do setor bancário e dos movimentos 
sociais para que a Fenaban realizasse 
o Mapa da Diversidade e mostrasse 
a situação real dos negros no setor 
financeiro. Também se inclui neste mapa 
a criação de uma agenda na qual os 
bancos teriam de aumentar o número de 
contratações no setor. “A nossa luta não 
termina aí. Continuamos com a nossa 
cobrança para que a Fenaban mostre o 

que foi feito e o quanto foi feito para 
a inclusão do negro no mercado de 
trabalho. E, em relação aos contratados, 
queremos mais direitos para que 
consigam ascensão dentro dos bancos”.

Capacitação – Com o intuito de pro-
mover a preparação aos dirigentes sindic-
ais para enfrentar as relações raciais no 
trabalho, a CUT realizou nos dias 28 e 29 
de outubro, na sede do Sindicato. Para 
saber mais acesse o www.spbancarios.
com.br.

TST discutiu acidentes
Seminário reuniu especialistas que debateram o tema em Brasília

SaúDE

a prevenção de acidentes de trabalho 
foi tema de seminário realizado 

pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) nos dias 20 e 21, em Brasília. O 
evento, segundo o TST, contou com 900 
inscrições. 

O seminário é um desdobramento 
do Programa Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho, lançado pelo 
TST em maio deste ano. Em agosto, a 
presidenta do Sindicato, Juvandia Moreira, 
reuniu-se com o presidente do TST, João 
Oreste Dalazen, e formalizou a adesão 

da entidade ao Protocolo de Cooperação 
Técnica do programa. 

Problema aumenta – O secretário 
de Saúde do Sindicato, Walcir Previtale, 
ressalta a relevância do evento. “É muito 
importante que a instância máxima da 
Justiça do Trabalho discuta essa questão. 
O número de acidentes de trabalho no 
Brasil, ao invés de diminuir, está progres-
sivamente aumentando”, afirma. Para 
saber detalhes do evento acesse o site do 
TST (www.tst.jus.br)

Prêmio pelo combate ao racismo
Sindicato é reconhecido com homenagem que lembra João Cândido

CIDaDaNIa 

ROBERTO PARIzOTTI/CUT-SP
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Cadastre-se e 
receba boletim
Bancário fica informado com 
notícias diárias diretamente 
no e-mail

O boletim eletrônico do Sindicato voltou 
a ser enviado diariamente para o 

e-mail do bancário. Nele, são enviadas 
notícias sobre o dia a dia da categoria e do 
mundo do trabalho, serviços, convênios, 
campeonatos e cidadania.

Para receber,  basta acessar o  
www.spbancarios.com.br e preencher o 
formulário. Não se esqueça de habilitar no 
quadrinho com a declaração de autorização 
de envio. Caso queira parar de receber, basta 
clicar em descadastramento, localizado na 
parte inferior do boletim.

Os bancários já receberam em suas 
contas parte dos o resultado da 

luta empreendida ao lado do Sindicato 
durante a Campanha Nacional Unificada 
2011. Transformar reivindicações em 
garantias da Convenção Coletiva de 
Trabalho exige mobilização dos bancários, 
mas também organização, planejamento, 
estratégia, infraestrutura e investimento 
por parte do Sindicato.

Uma forma de garantir toda essa 
estrutura, além da mensalidade dos 
associados, é por meio da contribuição 

assistencial. Aprovada pelos trabalhadores 
em assembleia no início da Campanha 
Nacional, a taxa é de 2,5% do salário bruto 
mais R$ 10, com valor máximo de R$ 200.

Oposição – Os trabalhadores que não 
quiseram contribuir, puderam apresentar 
oposição ao assistencial até 31 de outu-
bro. Bancários com cadastro no Sindicato 
fizeram a oposição via internet, pelo site, 
durante 24 horas, inclusive sábado e do-
mingo. O prazo terminou às 18h do dia 
31 de outubro.

Contribuição fortalece Sindicato
Trabalhadores mantêm estrutura da entidade para lutas da categoria

aSSISTENCIaL 
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Tita & Nic

Shows ..............................1�
Parques e clubes .............1�
Teatro ...............................1�
Cinema  ............................1� 
Formação profissional ...21
viagem .............................22
variados ...........................2�
Saúde ...............................2�
Educação .........................2�
Classificados ....................�0

É início do século e 
as invenções pipocam 
de cabo a rabo, como 
a jangada Lamparina 
do Mucuripe. 
Leia na pág.21
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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.

MAURICIO MORAIS

grêmio Recreativo Café dos bancários

 PROgRaMaçãO DE NOvEMbRO

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

U
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A
ç

ã
O

Dia 11
HAVE MERCY
Blues

Dia 18
GEAN E EMERSON
Sertanejo Universitário

Dia 25
JB SAMBA
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.

D
IV

U
LG

A
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ã
O

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.

D
IV

U
LG
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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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O Centro de Formação 
Profissional foi ampliado e 
funciona 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.

CPA10	-	ANBIMA

CPA20	-	ANBIMA

CPA10	-	ANBIMA 7/11 a 18/11

21/11 a 2/12

5/12 a 16/12

seg a sex

seg a sex

seg a sex

19h às 22h30

19h às 22h45

19h às 22h30

Centro

Centro

Centro

720

1000

720

360

ESPANHOL	PARA
INICIANTE

ESPANHOL
INTERMEDIÁRIO

24/11 à 
26/4 quinta 19h às 21h Centro720 360

21/11 à 
23/4 segunda 19h às 22h Centro720 360

480

360

FOTOGRAFIA 18/11 à 3/2 sex 19h às 22h Osasco720 360

associadopúblico	
em	geral

cursos com início em novembro e dezembro de 2011 • valor em reais

curso período dias horário localvalor

Centro de Formação Profissional

fotos de mauricio morais
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Tarde de Palhaçadas
(3 anos, 50min)

Divertido espetáculo que 
presta homenagem a grandes 
palhaços brasileiros como 
Arrelia, Carequinha, Piolim, 
Fuzarca, entre outros. Com 
números clássicos, traz todo o 
riso, magia e inocência que só 
o palhaço e suas trapalhadas 
conseguem proporcionar. Assim 
Batata, Tonelada e Pinhão e a 
percursionista Maestrina Jujuba 
fazem do palco um picadeiro. 
Em cartaz aos sábados, 17h30. 
Até 19 de novembro. Teatro 
Maria Della Costa - Rua Paim, 
72; ☎ 3256-9115;  http://
teatromariadellacosta.com.
br/emcartaz.php. Ingressos 
na bilheteria custam R$ 25. 
Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 10.

Tita & Nic 
(12 anos)

É início do século e as 
invenções pipocam de cabo 
a rabo, como a jangada 
Lamparina do Mucuripe. 
A multidão embarca sem 
saber que ruma para um 
cômico destino em águas 
profundamente fétidas. Então 
pinta o maior clima entre o 
humilde Nic, da 3ª classe, e a 
melancólica, virgem e sufocada 
Tita, aristocrata da 1ª classe. 
Por amor os dois passam por 
mil peripécias. Em cartaz aos 
sábados às 21h. Até 19 de 
novembro. Teatro Brigadeiro 
- Avenida Brigadeiro Luís 
Antonio, 884. ☎  7741-6713 
ou ☎ 7800-8249 Teka. 
www.teatrobrigadeiro.com.br. 
Ingressos na bilheteria custam 
R$ 50. Bancários sindicalizados 
e dependentes pagam R$ 15.

as vizinhas  
(12 anos)

Uma recém divorciada 
e uma funcionária pública 
de férias são forçadas a 
conviver sobre o mesmo 
corredor no mesmo bloco de 
um condomínio, cada qual 
com os seus jeitos e manias. 
Mulheres, antagônicas, 
divergentes e alucinadas 
passam a se tolerar de 
qualquer jeito resultando 
em intrigas, fofocas, inveja 
e muita confusão. Em cartaz 
às sextas 21h. Até 18 de 
novembro. Teatro Brigadeiro 
- Avenida Brigadeiro Luís 
Antonio, 884. ☎ 7741-
6713 ou ☎ 7800-8249 Teka. 
www.teatrobrigadeiro.com.
br. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 40. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 15.

Não Me acompanhe que Eu Não Sou Novela! (12 anos)
depois do velório de seu marido raimundão, morto 

tragicamente em um quarto de motel com uma misteriosa 
amante, ivete, uma mulher forte e decidida, leva uma 
vida difícil e luta para criar a sua única filha, Gina, no qual 
sonha em transformá-la em uma grande estrela da música 
ou da Tv. Porém uma vizinha encrenqueira e mau caráter 
e um padeiro metido a conquistador transformam a vida 
de ivete num grande pesadelo, revelando todos os seus 
segredos do passado num programa de auditório de uma 
apresentadora popular. em cartaz aos sábados às 19h. até 
19 de novembro. Teatro brigadeiro - avenida brigadeiro 
luís antonio, 884. ☎ 7741-6713 ou ☎ 7800-8249 Teka. www.
teatrobrigadeiro.com.br. ingressos na bilheteria custam r$ 
40. bancários sindicalizados e dependentes pagam r$ 15.

COMéDIa

Cacos de Família
(12 anos)

Sátira da vida real 
tipicamente brasileira (foto). 
Uma simples gravação de 
programa de televisão torna-
se uma verdadeira comédia. 
Casos complicados, conflitos 
familiares, deboche e muita 
graça passam a conduzir 
aquela louca atração 
televisiva. Em cartaz aos 
domingos às 19h. Até 20 de 
novembro. Teatro Brigadeiro 
- Avenida Brigadeiro Luís 
Antonio, 884. 7741-6713 
ou 7800-8249 Teka. www.
teatrobrigadeiro.com.
br. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 40. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 15.

divulgaçãodivulgação
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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

a História de Nós Dois 
(60min, 12 anos)

Espetáculo transcorre na 
noite em que Edu, separado 
de Lena há algum tempo, vem 
buscar seus últimos pertences 
no apartamento. O derradeiro 
encontro do casal converte-se 
num ajuste de contas a um só 
tempo cômico 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 às sextas, 21h, 
sábados, 20h, e domingos, 
18h. Até 20 de novembro. 
Teatro Gazeta - Avenida 
Paulista, 900. ☎ 3253-4102; 
www.ahistoriadenos2.
com.br/blog. Ingressos na 
bilheteria custam R$ 60 
às sextas e domingos e R$ 
70 aos sábados. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 42 às sextas 
e domingos e R$ 55 aos 
sábados.

a peça é Comédia?
(55min, 14 anos)

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 às 
sextas, 21h30. Até 16 de 
dezembro. Teatro Augusta 
- Rua Augusta, 943; ☎ 3151-
4141; www.teatroaugusta.
com.br. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 30. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 15.

Sex Shop Café 
(80min, 14 anos)

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.

Indivíduos de diferentes 
matizes desfilam seus anseios, 
paixões e convicções. Esse 
é o princípio da comédia 
musical. Em cartaz aos 
sábados, 21h, até 17 de 
dezembro. Teatro Augusta 
- Rua Augusta, 943; ☎ 3151-
4141; www.teatroaugusta.
com.br. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 30. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 15.

a Comédia do Coração (90min, Livre)
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. Neste momento 
todo o coração fica em polvorosa com a morte da menina. 
Em cartaz aos sábados, 21h, até 17 de dezembro. Teatro 
Amadododito - Rua Aimberé, 236; ☎ �0��-221�; www.
amadododito.com. Ingressos na bilheteria custam R$ 30. 
Bancários sindicalizados e dependentes pagam R$ 12.
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Jingobel
(50min, 14 anos)

Sequestradas, uma 
homossexual carente e uma 
evangélica fanática são levadas 
para o cativeiro que é um 
apartamento com uma velha 
inválida. A sequestradora é 
uma  mulher desesperada, 
descontrolada e solitária 
que quer, como resgate, a 
presença noite de Natal com 
direito a peru tiros e vinho. No 
decorrer da noite as mulheres 
estabelecem 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, 19h, até 18 de 
dezembro. Teatro Augusta 
- Rua Augusta, 943; ☎ 3151-
4141; www.teatroaugusta.
com.br. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 30. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 15.

Será que Ele é?
(70min, 12 anos)

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 aos sábados, 19h. 
Até 26 de novembro. 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.

Casal TPM
(75min, 12 anos)

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. Até 27 de novembro 
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).

Peça traz a figura patética 
do marido enciumado que 
cria ciladas e armadilhas para 
pegar a esposa em flagrante. 
A mulher, 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.

SuSPENSE

Circuito Ordinário
(75min, 14 anos)

Em um período de forte 
vigilância e repressão uma 
informante é intimada a 
comparecer ao escritório 
central para responder 
a 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 às sextas, 21h30, 
sábados, 21h e domingos, 
17h. Até 13 de novembro. 
Teatro Anhembi Morumbi 
- Rua Doutor Almeida Lima, 
1176; ☎ 2872-1457/1458; 
www.circuitoordinario.com.
br. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 20 às sextas, R$ 
40 aos sábados e R$ 30 
aos domingos. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 10 às sextas, R$ 
20 aos sábados e R$ 15 aos 
domingos.

Marido Machão só 
dá Confusão  
(60min, 14 anos)

MuSICaL

Eu Te amo Mesmo assim (14 anos, 60min)
Com texto escrito há mais de dois mil anos pelo poeta 

Ovídio, o espetáculo é uma ode ao amor e principalmente às 
mulheres, que sabem que merecem ser amadas e conquistadas. 
Numa época que o amor anda tão banalizado falar de 
conquista é estimulante. Em cartaz às sextas e sábados, 21h, 
e domingos, 19h. Até 16 de novembro. Teatro Itália - Avenia 
Ipiranga, 344; ☎ �120-���� ☎ �2��1���; www.teatroitalia.
com.br. Ingressos na bilheteria custam R$ 30. Bancários 
sindicalizados e dependentes pagam R$ 15.

divulgação divulgação

marido machão 
só dá 
Confusão
(60min, 14 
anos)
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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, 
Recanto 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

 Caligrafia artística

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

Caligrafia artístiCa letra e 
trama

viad. nove de Julho, 160, centro, são 
Paulo ☎ (11) 8162-6574

 ☎ (11) 7314-6308
www.letraetrama.blogspot.com

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
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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, 
1.210, 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 

 

vIagENS

vaRIaDOS

S’pelho Cabelereiros
rua carlos sampaio, 135, bela vista, são Paulo

☎ (11) �1�1-0�20 ☎ (11) �2�2-0���

Piemont Hotel & Flat
Av. Leopoldino Gonçalves de 
Souza, 210, Vila das Flores 

Serra Negra
☎ (19) 3892-6150
☎ (13) 3233-1311

www.piemonteflat.com.br

Pousada La Toscana
Rua Francisco Romeiro, 270, 
Capivari Campos do Jordão

☎ (12) 3663-6650
☎ (12) 3663-6468

Pousada Solazer ubatuba
Av. Padre Manoel Da Nóbrega, 
1263, Pereque Açú - Ubatuba

☎ (12) 3832-3684
www.solazerubatuba.com.br 

www.pousadalatoscana.com.br
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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  

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  

vaRIaDOS

SaúDE

OFTaLMOLOgIa
Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha Al. Gabriel 

Monteiro da Silva, 1000, Jd. Paulistano, São Paulo
01��2-000 ☎ (11) �01�-��00
www.moacir-cunha.com.br

Centro de Estética
e bem Estar Sindvip

rua são bento, 355, centro, 
são Paulo

☎ (11) 3105-6112
☎ (11) 3115-1532

www.sindvip.com.br
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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 

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

COLégIOS E/Ou ESCO-
LINHaS 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 
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, SP ☎ (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

Stetic House
av. Paulista, 491, 10º andar, cj. 101, bela vista, são Paulo  

☎ (11) �2��-��1� ☎ (11) ����-1�00
www.estetichouse.com.br

EDuCaçãO



Folha bancária resumo • novembro de 2011

2� EDuCaçãO

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 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

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 Educação Infantil Sorriso
Rua Rodrigues Sanches, 18, Mooca, São Paulo

☎ (11) 2605-3456
www.escolasorriso.com.br
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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, sala, cozinha, wc, 
área de serviço, totalmente 
mobiliado, serviço de praia. 

Ótima localização, ☎ 2281-
9234 com Ana. 

guaRuJa
Pitangueiras, 4pessoas, 
1dorm, sala, cozinha, wc, 
sacada/área cond. , serv. de 
praia, vaga garagem, ☎ 3904-
5115 c/ Ildefonso.

guILHERMINa 
Kitão, p/ 4 pessoas. 1 vaga, 1 
dormitório, cozinha, área de 
serviço, wc, próximo ao mar 
e da feirinha, ☎ 3978-3844 
Danielle.

PRaIa gRaNDE
Boqueirão/ Guilhermina, 

mobiliado, 2 dormitórioss, 
sala, cozinha, ☎ 2947-0961 e 
☎ 2969-6978 c/Vera.

PRaIa gRaNDE 
Boqueirão e Tupi, ambos 
p/ 6 pessoas, 1 dormitório,  
próxima ao mar, 1 vaga 
temporada ou final de 
semana, ☎ 3966-3523.

PRaIa gRaNDE 
Boqueirão, 1 dorm.1 gar, R$ 
150, diária, Casa Aviação, 2 
dormitórios, churrasqueira, 
R$ 250, diária, p\ ano novo 
pacote 10 dias, ☎ 9983-7534 
e ☎ 2981-8667.

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

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
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PRaIa gRaNDE
Cidade Ocean, 2 dor., 2 wcs, 
demais dependências,1 vaga 
no subsolo, temporada e 
finais de semana, 8 pessoas,  
☎ 3743-8826 e ☎ 9901-4277  
c/ Orlando/Cleuza.

PRaIa gRaNDE 
Forte, 2 dormitórios, 1vaga, 
mobiliado, ventilador de teto, 
para 8 pessoas, ☎ 2082-3945 
e ☎ 7335-3050.

PRaIa gRaNDE 
Temporada, ótimo, 
1quarteirão praia,  
☎ 2541-1360 c/Eliane.

PRaIa gRaNDE 
Vila Caiçara, 1 dormitório, até 
6 pessoas;1 vaga; mobiliado; 
próximo centro, ☎ 2949-5146 
e ☎ 57093540  c/ Marta.

SaNTOS / S. vICENTE
Kit frente ao mar, 1 vaga, 
elevador, microondas, 4 
pessoas + uma criança de até 
5 anos, 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.

INTERLagOS 
2 dor., Cidade Dutra, novo, 
com previsão de entrega até o 
final do ano, R$ 180 mil, valor 
das chaves de aprox. R$ 20 
mil, ☎ 7224-9856.

JD IPE
Cond. Jd Amaralina, 65m2, 
Km 19 da Raposo Tavares, 
2dorms, 1vaga de garagem, 
ampla área de lazer, muito 
verde. Vendo urgente R$ 180 
mil,☎2574-8042 c/ Beth.

PRaIa gRaNDE 
Aviação, 88m2, 3dorms, 
1suíte, linda sacada c/
vista para mar,  armarios 
embutidos, 1 vaga, docs ok, 
R$ 230  mil, ☎ 6747-1364 
tratar com Alves.

CaSaS aLugaM-SE

bOIçuCaNga  
2 dormitorios, sala, cozinha, 
wc, garagem para 3 carros, 
160m2 const., a.t. 820m2, 
muito verde natureza,  
☎ 3694-3025 e ☎ 9404-8878 
falar com Waldo.

ITaNHéM 
3 dormitórios, 2 WC, 3 
vagas, próximo colônia Itaú, 
temporada, feriado e final de 
sem ☎ 2641-1447 e  
☎ 9649-6747 c/Ademir.

ITaNHaEM 
3 cômodos, feriados, fins de 
semana, Natal e Ano Novo, 
km 316 Padre Manoel de 
Nobrega R$ 100, diária,  
☎ 2143-1090 e ☎ 8978-3031 
com Walter.

MONgaguá 
2 dormitórios, sala ampla, 
cozinha, wc, churrasqueira., 
ventilador de teto, 2 vagas, 
recém reformada, acomoda 
10 pessoas, ☎ 3859-4497  
e ☎ 8318-7863.

PERuIbE 
3 dormitórios amplos, 1 suíte, 
3 salas, 3 wc, para finais 
de semana e temporada, 
mobiliada, garagem para 
4 carros, até 15 pessoas, ☎ 
2301-2531.

PRaIa gRaNDE
Aviação, 2 dormitório, 1 suíte, 
2 vagas. garagem, mobiliada, 
mesa bilhar e ping pong, 
p/ temporada. ou fina de 
semana, 8 a 10 pess., 300 m 
praia ☎ 2256-6807 c/ Soni.

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

PRaIa gRaNDE 
Vila Tupi, 12 pessoas, R$ 
130/ dia, 6 pessoas. R$ 65/ 
dia, vaga, churrasqueira, 
ventilador teto, ☎ 4703-6492 
e ☎ 9372-4926  
c/ Lucia/ Aristides.

SaNTO aNT. PINHaL
2 dormitórios, 2 suítes, sala c/ 
lareira, salão de jogos, piscina, 
churrasqueira, 10 pessoas ou 
+ valor a combinar  
☎ 3966-3523 c/ Neyde  
ou ☎ 3892-5080 c/ Cláudia.

CaSaS vENDEM-SE

ITaquERa 
Excelente sobrado, 3dorms 1 
suíte, ampla sala c/ 2 amb e 
ampla cozinha e lavanderia, 
próximo Hospital Planalto, 
terreno 5x50, ☎ 8902-306 
tratar com Ancelmo.

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

JD. FERNaNDES
1 sala, 2 dormitórios, 1 wc, 
cozinha, quintal c/ 20 m2, R$ 
200 mil aceito proposta  
☎ 6562-3865 c/ Manoel. 

v. PRuDENTE 
Sobrado, 2 suítes, closet, 
armário, lareira, lavanderia, 
edícula, dormitório 
empregados, 2 vagas, 
próximo. Av. Anhaia Mello, 
futuro metro R$ 320 mil,  
☎ 2116-4611.

TERRENOS

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, 1450 metros 
quadrados, c/escritura, R$ 40 
mil, ☎ 9397-7074 e ☎ 3696-
2546 c/ Joelma após as 20h30.

JuquITIba SP
32.800  mts, com escritura, 
com Rio Juquiá nos fundos, 
R$ 50 mil,  aceito proposta, 
☎ 4666-8502 e ☎ 8576-1254 
falar Lilian.

Praia Grande, calçadão
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CORSa CLaSSIC 200�/ 2010 
Sedan preto, vhce1.0 único 
dono 20.000km, direcão. 
Hidráulica .,ar quente, 
insulfilm, som, R$ 24 mil 
aceito financiamento, ☎ 
3807-3519 e ☎ 7646-4633  
Sylvia. 

ESCORT 1.�I gL 
Vermelho Ferrari, gasolina, 
bem bonito, 2 portas, R$ 8 
mil, ☎ 2236-1342 e ☎ 9310-
4213 c/ Clélia.

KaDETT gL 2.0 ��/�� 
Prata, gasolina, vidros 
elétricos, rádio, ☎ 3768-0173.

MOTO Cb�00 2010/02010 
Vermelha, Km 6000, sistema 
de partida elétrica, freio a 
disco dianteiro, IPVA pago, 
pneus novos, parece nova, R$ 
10.200, ☎ 7383-6771.

PaLIO FIRE 1.0 
2 portas, 05/05  R$ 16 
mil, km 57.800, cor cinza 
chumbo, ótimo estado de 
conservação, veículo pouco 
utilizado, ☎ 7493-8986.

RENauT CLIO auTENTIC 1.0 
2006, único dono, tabela R$ 
18.600, ☎ 9408-2209.

SPaCE FOx 
Completa, mais banco de 
couro, sensor de re, única 
dona, - ☎ 7759-7120 falar 
com Wellington

DIvERSOS

bEbê CONFORTO buRIgO 
Modelo rosa com xadrez, 
pouco tempo de uso, novinho 
e lindo!!! R$150,  
☎ 2028-5569 c/ Rita.

CaRRO PaSSEIO gEMEOS 
Novinho CHICCO, moderno, 
não ocupa espaço, passa 
pela porta aberto, preço 
imperdível, bem abaixo do 
mercado, venda urgente.  
☎ 9427-9510 c/ Maria.

ESTaNTE 
Sala, tabaco c/ branco p/ 
tv até 32 pol., c/ 4gavetas 
deslizantes larg. 1,36 alt.1.80 
R$ 280, ☎ 3966-3523.

FOgaO bRaSTEMP 
De Ville, 4 bocas branco, 
de embutir, acend. autom., 
pratel. desliz, 7 meses de uso 
+- R$ 500, ☎ 3978-3844 c/ 
Danielle.

FOgãO bRaSTEMP 
Ative timer, 4 bocas, branco, 
acendedor automático, novo 
sem uso, na caixa R$ 700, ☎ 
7375-9824 e ☎ 3691-6543 
Adriana.

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.

MESa DE JaNTaR 
Retangular massiça, mogno, 
com tampo de vidro de grade, 
medida 0,85 X 1,77 metros, 
acompanha 6 cadeiras mogno 
c/forro de pano, raridade, R$ 
800, ☎ 2667-2328.

MÓvEIS EM ÓTIMO 
ESTaDO 
Rack de madeira R$100, 
mesinha p/ telef. c/ 2 gav. R$ 20, 
mesa c/ 4 cad. c/tampa de vidro 
R$300, poltrona em corvim preta 
R$ 50, mesinha de centro oval 
c/tampo de vidro R$ 60, buffet 
2 portas R$ 200, TV 20’p tela 
plana R$ 200, ☎ 9218-5480 e ☎ 
2063-0595 falar com Robison.

MÓvEIS ÓTIMO ESTaDO 
Sofá marrom, retrátil 
impermeabilizado R$1.000, 
Mesa de jantar 6 cadeiras R$ 
1.000,  Buffet R$500,  Guarda 
roupa modulado pode embutir, 
R$ 2000, Glaucia ☎ 993-2932.

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

SOFá RECLINávEL 
Vendo sofá Plenitude novo, 
três lugares reclináveis, R$ 
1.800, motivo espaço, ☎ 
9672-9264 c/ Luiz.

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”



a bangraf transformou-se numa das maiores gráficas de 
São Paulo. Atende a diversas editoras e imprime alguns 

dos títulos mais prestigiados da grande imprensa. Trabalha 
para várias entidades sindicais e 
da sociedade civil. Disputa es-
paço no mercado com seriedade, 
oferecendo serviços de qualidade 
no mesmo nível de gráficas tra-
dicionais. 

Mas o mais importante:

A Bangraf é uma gráfica inde-
pendente dos interesses empresa-
riais e do governo. Pertence aos 
bancários de São Paulo, Osasco e 
região e é um motivo de orgulho 
para todos os trabalhadores, pois 
assegura liberdade e autonomia 
na comunicação impressa.

É uma conquista que nasceu pequena para imprimir a 
Folha Bancária e os materiais utilizados pelo Sindicato na 
mobilização da categoria. 

Hoje é uma grande conquista da sociedade.

Independência, seriedade, qualidade... orgulho

Bangraf

Rua Bertolina Maria, 191, Vila Vermelha, São Paulo • www.bangraf.com br • ( (11) 2940-6400


