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Confira descontos especiais de convênios firmados pelo Sindicato na página 11

Trabalhadores intensificam a mobilização
pela manutenção de direitos e contra o desmonte
do Banco do Brasil, da Caixa Federal e outras estatais
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Ao leitor

Os sindicatos têm um papel fundamental na organização da 
classe trabalhadora na luta por uma sociedade justa e democrá-
tica e pela ampliação dos direitos individuais e coletivos.

Em 2016, encerramos a Campanha Nacional Unificada com 
conquistas para os trabalhadores em acordo com duração de 
dois anos. Nossa greve forte mudou a proposta inicial dos ban-
cos e avançamos em cláusulas que mantêm, por exemplo, a PLR 
social para os bancários da Caixa. Conquistamos reajuste de 8% 
mais abono de R$ 3.500 em 2016, além do aumento de 15% no 
vale-alimentação e 10% no vale-refeição e auxílio creche-ba-
bá. Para 2017, a proposta prevê reajuste com reposição total da 
inflação (INPC) mais 1% de aumento real para os salários e to-
das as demais verbas. A PLR também foi reajustada em 8% em 
2016 e em 2017 será inflação mais 1% de aumento real.

Temos o compromisso de defender empregos e salários e pro-
mover o debate com toda a sociedade, principalmente quando 
o assunto em pauta diz respeito diretamente ao setor financei-
ro. É importante manter a 
defesa dos bancários do BB 
e do banco como empresa 
pública com papel social. 
Vamos manter a luta contra 
a Reforma da Previdência, 
a terceirização fraudulen-
ta, e a favor das reformas 
tributária e política, pela 
democratização dos meios 
de comunicação.

É fundamental a articula-
ção de cada um de nós para 
juntos fortalecermos a nos-
sa luta por nenhum direito 
a menos.

Trabalhadores unidos, 
Sindicato forte

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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Se é público, 
é para todos

Capa

Quem circulou pelas ruas do centro 
da capital paulista em 29 de novem-
bro deparou-se com um dos fortes 
movimentos feitos pelo Sindicato 
e por trabalhadores. Nessa data, 
funcionários de todo o país aderiram 
ao Dia Nacional de Luta em defesa 
dos direitos e contra o desmonte do 
Banco do Brasil. A ladeira da Avenida 
São João, no centro de São Paulo, fi-
cou lotada pelos bancários que deci-
diram paralisar as atividades durante 
todo o dia. Cerca de 3 mil funcioná-
rios de complexos administrativos e 
de agências cruzaram os braços.

Foi o terceiro protesto dos tra-
balhadores – os outros ocorreram 
na Superintendência, dia 23, e um 
grande black friday dia 25 – com 
objetivo alertar a população sobre 
as medidas reestruturantes anun-
ciadas em 20 de novembro (em 

pleno domingo) pela direção do 
BB e que representam desmonte 
do banco público: fechamento de 
centenas de agências e diversos 
departamentos e brutal redução do 
quadro de funcionários – que pode 
atingir cerca de 18 mil por meio de 
plano de aposentadoria.

Mexeu com ele, mexeu 
comigo – A mobilização contra a 
reestruturação conta com a adesão 
até mesmo de trabalhadores que 
não tiveram seu setor atingido. 
“Mas não é por isso que temos de 
ficar passivos. Não. Agora o que a 
direção do banco precisa entender 
é: temos brio e não aceitamos esses 
absurdos. Acho que daqui para 
frente tem de ser algo do tipo mexeu 
com ele, mexeu comigo. Essa é 
nossa maior força e o próprio banco 

Trabalhadores do Banco do Brasil, da Caixa Federal e de 
outras empresas estão mobilizados contra ataques aos 
direitos e desmantelamento do patrimônio público
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teme que fortaleçamos a unidade”, 
diz um bancário de um dos setores 
da Diretoria de Tecnologia.

A presidenta do Sindicato, Ju-
vandia Moreira, destacou no pro-
testo o desrespeito do banco com 
os trabalhadores. “Os funcionários 
ficaram sabendo pela imprensa que 
sua agência seria fechada. O Banco 
do Brasil é responsável por cerca 
de 60% do crédito imobiliário, tem 
participação importante no financia-
mento estudantil (Fies). Ou seja, é 
um banco público e não pode atuar 
apenas na busca do lucro e para 
beneficiar acionistas.”

Defesa das estatais – A luta pelo 
Banco do Brasil e seu funcionalismo 
integra uma ampla frente composta 
pelo Sindicato e outras entidades por 
meio do Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas. 

Entre as iniciativas do comitê, co-
ordenado pela empregada da Caixa 
Maria Rita Serrano, está a campanha 
Se é Público, é para Todos, que in-
clusive foi tema de seminário realiza-
do na Quadra do dos Bancários em 
23 de novembro.

“Antes mesmo de Temer assumir, 
nós nos articulamos e conseguimos 
barrar o caráter privatista do PLS 
555, que pretendia abrir o capital de 

todas as estatais. Portanto, nossa 
união e articulação podem barrar 
os ataques aos bancos públicos e a 
serviços essenciais como saúde e 
educação”, afirmou a bancária da 
Caixa durante o evento.

Caixa – A exemplo do BB, a Caixa 
também sofre a ameaça de ter seu 
quadro mais uma vez reduzido, 
também a partir um novo plano 
de apoio à aposentadoria, há o 
risco de fechamento de agências 
consideradas “deficitárias”, além de 
promover a retirada injustificada de 
comissão de vários trabalhadores e a 
extinção do caixa minuto. 

O sociólogo e economista político 
Emir Sader também participou do 
seminário e foi enfático ao afirmar 
que o governo Temer vai tentar 
retomar todos os projetos neoli-
berais que o governo de FHC não 
conseguiu concretizar, o que inclui a 
privatização do Banco do Brasil, da 
Caixa e da Petrobras. “O golpe foi 
dado para que fosse retomado esse 
modelo. Agora vão tentar desmon-
tar o patrimônio público e destruir 
as políticas sociais implantadas nos 
últimos 13 anos. Ou seja, desmontar 
o Estado e trazer de volta a centrali-
dade do mercado.”

www.spbancarios.com.br
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Destaques do mês

Caixa

Banco do Brasil

GTs são conquistas

Cassi: aporte aprovado

Os representantes dos empregados e da 
Caixa instalaram dois grupos de trabalho 
(GTs): sobre descomissionamento, com 
reunião no dia 24, e sobre caixa minuto, 
em 25 de novembro. A princípio serão 
quatro reuniões de cada grupo e as 
rodadas devem terminar nos dias 13 
e 14 de dezembro. As propostas dos 
respectivos GTs serão encaminhadas para 
a mesa de negociação permanente entre 
a Comissão Executiva dos Empregados e 

a direção da Caixa.
Os empregados cobram regras para 

descomissionamento da mesma forma 
que existem critérios para a ascensão na 
carreira. Além disso, cobram o retorno da 
função de caixa convencional e o fim do 
caixa minuto.

Esses GTs foram conquistados na 
Campanha Nacional Unificada 2016, 
marcada por 31 dias de greve nos bancos 
privados e BB e 32 dias na Caixa Federal.

A proposta de mudança estatutária 
da Cassi (Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do Brasil) foi 
aprovada pelo corpo social 
da entidade.

Prevê aportes de R$ 40 milhões 

mensais à Cassi, sendo R$ 23 milhões 
em ressarcimentos do patrocinador BB 
e R$ 17 milhões dos associados, em 
contribuições mensais extraordinárias 
de 1%. Ambas as contribuições são até 
dezembro de 2019.

CA: VOTE CHAPA 1

O Sindicato apoia a Chapa 1 – Maria 
Rita Serrano (titular) e Orency 
Francisco (suplente) – para representar 
os empregados no Conselho de 
Administração (CA) da Caixa. A votação 
vai de 12 a 16 de dezembro. Caso haja 
segundo turno, ocorrerá de 16 a 20 
de janeiro.

Itaú

De olho nas bolsas
As inscrições para o Programa Bolsa 

Auxílio Educação do Itaú relativas ao 
ano de 2017 encerram-se em 16 de 
dezembro. Com relação ao Programa 
Bolsa Auxílio de 2016, o prazo 
limite para os bancários solicitarem 
reembolso é 20 de dezembro.

São 5,5 mil bolsas de estudo no 
valor de R$ 365 cada, este ano, e de 
R$ 390, em 2017. Dessas, mil serão 
destinadas prioritariamente para 
pessoas com deficiência e 500 para 
funcionários de outras empresas do 
grupo Itaú.
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Vale-cultura

Santander

Bradesco

Programa deve
ser renovado

Acordo aditivo renovado

Banco diz não ter
plano para demitir

Uma boa notícia para os bancários. 
O ministro da Cultura, Roberto Freire, 
informou à presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, que o programa federal 
que instituiu o vale-cultura será renovado. 

A reunião foi em 24 de novembro, 
em Brasília, onde os dirigentes atuavam 
na defesa dos empregos por conta da 
possível votação do PL da Terceirização 
(fato que não havia ocorrido até o 
fechamento desta edição). 

“O ministro afirmou que renovará 
o programa, talvez até por medida 
provisória ao Congresso. Vai solicitar ao 
presidente da Câmara que coloque na 
pauta de votação”, informa. “Agora vamos 
acompanhar e manter a mobilização para 
garantir essa política tão importante”, 
acrescenta a dirigente.

Atualmente, 162 mil bancários têm 
direito ao vale-cultura, o que representa 
32% da categoria no país.

Em assembleia em 28 de novembro, 
bancários do Santander aprovaram 
por unanimidade o acordo aditivo à 
CCT. O documento foi assinado em 1º 
de dezembro, ele é retroativo a 1º de 
setembro de 2016 e vale até 31 de 
agosto de 2018. Além da renovação das 
cláusulas existentes, prevê reajuste no 

PPRS de 9,13% em 2016 (R$ 2.200) e 
correção da inflação (INPC) mais 1% de 
aumento real, em 2017. Reajuste de 8% 
em 2017 para as bolsas de graduação 
e pós, e correção do INPC mais 1% de 
aumento real, em 2018. Prevê ainda 
uma nova cláusula: parcelamento do 
adiantamento das férias.

“O Bradesco não tem plano de cortes.” 
A afirmação é do banco após o Sindicato 
cobrar explicações sobre o fechamento de 
agências, anunciado pelo presidente do 
Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, em reunião 
com investidores em 24 de novembro. 
“Existe uma certa sobreposição [de 
agências], mas o que vai decidir [o que 
será feito com as agências] serão os 
balancetes”, disse também Trabuco, em 
reportagem da Folha de S.Paulo.

Ao Sindicato, a direção do banco 
informou que a prática é avaliar agências 
deficitárias, que não se pagam. 

Após a aquisição do HSBC, o Bradesco 
passou a somar 5.337 unidades. O 
número é maior que Itaú e Santander. O 
lucro, com a compra, bateu a casa dos R$ 
12,736 bilhões.

“Estamos acompanhando todo esse 
processo de perto e vamos continuar 
acompanhando”, afirma a diretora do 
Sindicato Erica de Oliveira. “Após a 
compra do HSBC, o Bradesco assumiu 
compromissos com o movimento sindical, 
de manutenção de direitos e empregos 
bancários e não vamos aceitar perdas 
para os trabalhadores.”
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Nunca é tarde para ampliar os horizon-
tes por meio do conhecimento. E uma 
das formas mais eficazes para isso é ter 
acesso a um novo idioma.

Aprender uma nova língua está bem 
mais fácil do que você imagina. Basta 
averiguar as opções oferecidas no Centro 
de Formação Profissional do Sindicato 
que disponibiliza em sua grade cursos de 
Espanhol, Inglês e Francês, todos para iniciantes.

O de Espanhol, por exemplo, tem como atrativo uma ênfase maior em situações co-
muns que são encontradas pelos bancários no mercado financeiro.

Já os de Inglês e Francês têm em comum a abor-
dagem de temas corriqueiros que pessoas enfren-
tam, principalmente, quando viajam para outros 
países: como devem ser feitas as perguntas para 
chegar a algum lugar e sobre horas; a solicitação de 
pratos e bebidas em restaurantes; explicações sobre 
verbos pronominais entre outros conteúdos.

Todos os cursos oferecem certificados de participa-
ção. Veja abaixo opções de turmas e preços. Outras 
informações sobre os conteúdos estão no 
www.spbancarios.com.br.

O que você esta esperando? Venha estudar no CFP.

Francês, inglês e
espanhol ao alcance de todos

No CFP, associado paga menos 
e também seus dependentes. 
Os descontos são de 50%. 
Além disso, entre os prêmios 
da campanha de sindicalização 
estão vários cursos. 
10 bônus* = CPA-10
15 bônus = CPA-20
Saiba mais sobre a campanha 
de sindicalização no 
www.spbancarios.com.br ou 
pelo (11) 3188-5200.

Sindicalize-se 
e pague menos

*1  bônus equivale a uma nova sindicalização

MUITO
BOM

ser sindicalizadoE

Centro de Formação Profissional

CURSOS DE JANEIRO DE 2017

CURSO PERÍODO DIAS HORÁRIO
VALOR 

PÚBLICO
EM GERAL ASSOCIADO 

CPA-20 9/1 a 20/1 seg. a sex. 19h às 22h30 R$ 1.320 R$ 660 

CPA-10 - MANHÃ 9/1 a 19/1 seg. a qui. 7h30 às 10h30 R$ 960 R$ 480 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 9/1 a 19/1 seg. a qui. 19h às 22h R$ 440 R$ 220 

CPA-10 9/1 a 19/1 seg. a qui. 19h às 22h R$ 960 R$ 480 

CONTABILIDADE 9/1 a 19/1 seg. a qui. 19h às 22h R$ 440 R$ 220 

ESPANHOL INICIANTE 12/1 a 25/5 quinta 19h às 22h R$ 1.000 R$ 500 

CPA-20 14/1 a 4/2 sábado 8h às 17h R$ 1.320 R$ 660 

ESPANHOL INICIANTE 14/1 a 24/6 sábado 10h às 12h R$ 1.000 R$ 500 

INGLÊS INICIANTE 14/1 a 24/6 sábado 10h às 12h R$ 1.000 R$ 500 

CRÉDITO E COBRANÇA 14/1 a 28/1 sábado 8h às 13h R$ 370 R$ 185 

FRANCÊS INICIANTE 12/1 a 25/5 quinta 19h às 22h R$ 1.000 R$ 500 

CPA-10 23/1 a 2/2 seg. a qui. 19h às 22h R$ 960 R$ 480 

CPA-20 - MANHÃ 23/1 a 3/2 seg. a sex. 7h às 10h30 R$ 1.320 R$ 660 

CPA-20* 23/1 a 3/2 seg. a sex. 19h às 22h30 R$ 1.320 R$ 660 

CRÉDITO E COBRANÇA 30/1 a 3/2 seg. a sex. 19h às 22h R$ 370 R$ 185 

INGLÊS INICIANTE 31/1 a 23/5 terça 18h45 às 21h15 R$ 1.000 R$ 500 

Aulas na sede, Rua São Bento, 413, Centro
*Regional Osasco: Rua Pres. Castello Branco, 150, 3682-3060 e 3685-2562 (próximo ao Hospital Montreal)



FB em Casa - nº 41 - dezembro - 2016

O que era para ser uma experiência virou febre entre os frequentadores do Grêmio 
Recreativo Café dos Bancários. Desde o início de novembro o cardápio conta com a 
sobremesa Petit gâteau – pequeno pedaço de bolo de chocolate com casca crocante 
e recheio cremoso servido ccom sorvete. Excelente para arrematar a noite, após boa 
conversa com a galera.

O Café (Rua São Bento, 413, próximo a estação São Bento do Metrô) funciona de 
segunda a sexta, das 17h às 23h. É exclusivo para bancários sindicalizados e seus 
convidados. Quem é sócio tem 20% de desconto.

Café dos Bancários

Teatro

 FIQUE
 LIGADO
Antes de sair de casa, 
confirme os horários 
por meio dos telefones 
dos teatros. As salas 
de espetáculos estão 
sujeitas à lotação, por 
isso, chegue sempre 
com antecedência. 
Apresente a 
carteirinha de sócio do 
Sindicato na bilheteria 
para obter o desconto.

REVISTA TEATRO AQUI

www.revistateatroaqui.com.br

A nova edição da revista Teatro 
Aqui traz a peça Aladdin, entre 
outras novidades. A revista, de 

R$ 80, sai por R$ 29,90.
 (11) 3542-1509
 (11) 98711-8847

revista@teatroaqui.com.br

Petit gâteau estreia
com sucesso no Grêmio
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Convênios

CURSOS DE TEATRO E 
DESENHO

R. Fradique Coutinho, 
994, V. Madalena

São Paulo - SP
(11) 3034-5598
(11) 98711-8847

www.escolarecriarte.
com.br 

valor da matrícula 
R$ 300,00, com 

desconto da parceria 
fica R$ 180,00. 

Mensalidades para 
os cursos de teatro 

(baby, infantil, 
adolescente e adulto) 

e também para os 
cursos de desenho e 
projetos. Desconto 

de 20% em todas as 
mensalidades pelo 
período de 1 ano 

após a matrícula, ou 
pelo período que o 

aluno permanecer em 
curso. Outra unidade: 
granja viana e dentro 
do raposo shopping: 

rodovia raposo 
tavares, km 14,5.
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TODAS AS UNIDADES
SAO PAULO - SP
(11) 4106-1517

www.mariabrasileira.
com.br

Desconto de 10%. 
Os atendimentos são 

previamente agendados, 
sendo assim, sujeitos a 

disponibilidade.

Al. Santo Amaro, 320, 
Loja 42, Santo Amaro

Sao Paulo - SP
(11) 2985-6539
(11) 98149-4874
www.facebook.

com/jucileneediliza.
santos.5?fref=ts 

Desconto de 10% para 
tratamentos faciais 
e corporais, exceto 
produtos home care 

e depilação.
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Associados ao Sindicato pagam o preço 
único de R$ 13,40 para assistir aos filmes 
em exibição na rede Cinemark. Não há 

restrições quanto a horário ou dias da se-
mana, mas cada associado pode adquirir 
no máximo seis ingressos por vez. Reco-
menda-se chegar à sessão com antece-

dência, uma vez que os vale-ingressos são 
trocados na bilheteria. Mas atenção: as 

salas Cinemark Shopping Iguatemi, Cine-
mark Bradesco Prime e as salas 3D e XD 
não estão incluídas no convênio. Os vale-

-ingressos devem ser adquiridos na Central 
de Atendimento do Sindicato, na Rua São 
Bento, 413, Centro. Pagamento somente à 

vista (dinheiro, débito e crédito).

CINEMA MAIS BARATO

BUFFET ADELINA
Av. Nova Cantareira,
4403, Vila Albertina

São Paulo - SP
(11) 2204-7100
(11) 94047-9161

www.buffetadelina.com.br
5% de domingo a 

quinta em qualquer tipo 
de evento. telão, dois 

espaços,pelo valor de um.
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Classificados

APARTAMENTOS PARA ALUGAR

AV. INTERLAGOS
2 dorms., 2 vagas, armários nos qtos e coz., 
academia e área de lazer. Av. Interlagos, 871. 
 (11) 97964-2341 c/ Edson 
 (11) 5547-0591 c/ Adalia

AVIAÇÃO
Fim de semana ou temporada, 1 dorm., frente 
p/mar, c/ou s/garagem, p/6 pessoas 
 (11) 3966-3523 c/Danielle

BUTANTÃ
2 dorms., 1 wc c/ box blindex, sala p/ 2 
ambientes, coz., lavand., 1 vaga, lazer completo 
 (11) 99914-3764 c/ Larissa

BUTANTÃ
Com 3 dorms.,1 suite, 1 vaga garagem, lazer 
completo, exc. localização, prox. ao portão 3 da 
USP, colégio V. Brazil e Metrô Butantã.
 (11) 5574-8752 ou 98305-6763 c/ Sueli

GUARUJÁ
Fim de semana e feriado. Astúrias, 8 pessoas 
 (11) 3062-3246 c/ Estela 
 (11) 99643-9131 c/Roberto

GUARUJÁ 
Enseada, 3 dorms., 1 suíte, 2 vagas  
na garagem, 150m da praia, p/ 6 pessoas 
 (11) 99781-4316 
 96701-6991 c/Jeanete

GUARUJÁ 
Enseada, 1 dorm., suíte, sala, coz., mobiliado, 
p/ 5 pessoas, ótima localização, próx. praia 
 (11) 99993-2789 c/ Marcos

GUARUJÁ 
Pitangueiras, 1 dorm., sala, coz., área de serv., 
mob., p/ 4 pessoas, 
próx. praia, mín. 4 diárias 
 (11) 2281-9234 c/Ana 

GUARUJÁ 
Astúrias, próximo à praia, para 5 pessoas.  
 (11) 5589 7373 c/ Damiano

GUARUJÁ
Pitangueiras, 1 dorm., sala, coz., área de serv., 
sacada, ar-condicionado e garagem, p/ 4 pes-
soas, mínimo 4 dias (exceto temporada). 
 (11) 3904-5115 c/Ildefonso

JAÇANÃ 
2 dorms., sala, cozinha e lavanderia com 47 m². 
Ônibus na porta para o Metrô Tucuruvi  
 (11) 99183-1136 c/ Maria

KIT RUA SANTO AMARO 
Perto da Câmara Municipal de SP e das estações 
Anhangabaú e Brigadeiro Luís Antônio do 
metrô. R$ 920 + R$ 167 (condomínio, IPTU e 
água inclusa). Prédio familiar 
 (11) 98878-4995 c/ Paulo

KIT BOSQUE DA SAÚDE
Individual, próximo ao Metrô Imigrantes. Saca-
das, armário embutido, com interfone, wi-fi, 
câmeras e solarium, aceito depósito. 
 (11) 99848-5572 c/ Mirian.

METRÔ TUCURUVI
3 dormts, sendo 1 suíte e demais 
dependências, todo reformado, vaga para 
carro e moto, isento IPTU, cond com sistema 
de monitoramento, R$ 1.550,00 com cond 
incluso ou vendo R$ 390 mil. 
 (11) 96722-3401

PRAIA GRANDE
2 dorms., 1 vaga, ventilador de teto, mobiliado, 
para 8 pessoas, temporada, Natal e Ano Novo. 
 (11) 2082-3945 
 (11) 99666-7237

PRAIA GRANDE
Aconchegante, 8 pessoas, com garagem, 
mobiliado, ventiladores de teto, 1 quadra do 
quiosque 47. 
 (11) 2541-1360 
 (11) 95120-4038 whatsApp.

PRAIA GRANDE
Temporada, mobiliado, com garagem, ventila-
dores de teto, a 1 quadra da praia. 
 (11) 2546-2605 
 (11) 95994-1854 whatsApp.

PRAIA GRANDE
Aviação, temporada e fim de semana, 
1 dorm., sala, cozinha, churras. e 
garagem, p/ 6 pessoas 
 (11) 3255-4025  
 (11) 97143-6706 c/Luis ou Iolanda

PRAIA GRANDE
Caiçara, 1 dorm, mobiliado, TV, ventilador,  
micro-ondas, garagem, próximo a feirinha da  
Vl Caiçara e praia, p/ 6 pessoas  
 (11) -2949-5146 
 (11) 98327-2967 c/ Marta.

PRAIA GRANDE 
Prédio frente p/ mar, 1 dorm., sala e coz. toda 
equipada. Fora temp.  
 (11) 95355-5209/  
 (11) 92213-7695 c/ Edi

PRAIA GRANDE
Boqueirão/Guilhermina, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, mobiliado  
 (11) 2969-6978 c/Vera

PRAIA GRANDE
Cidade Ocian, 2 dorms., 2 wcs, gar., 8 pessoas 
 (11) 3743-8826 
 (11) 99901-4277 c/Orlando ou Cleuza

PRAIA GRANDE
Temporada, 1 dorm., coz, área de serviço, 
garagem, próx. praia e feira, p/4 pessoas, 
envio fotos por e-mail 
 (11) 97102-4106  
 (11) 3966-3523 c/Neyde

PRAIA GRANDE
Boqueirão. Kitão, mobil, c/ 
vent, frigobar, TV e DVD novos, 1 vaga, a duas 
quadras da praia. Fim de semana, 
feriados e temporada 
 (11) 98050-6472 c/ Antônia

PRAIA GRANDE
Excelente, uma quadra da 
praia, com garagem, mobília, 
próximo a mercados e restaurantes 
 (11) 2546-2605 c/ Edna

PORTO GALINHAS
Flat, com capacidade p/ 5 pessoas, 
na praia Muro Alto, diária R$ 299 
 (81) 9962-1949 c/ Bruno

SANTOS
Marapé, Acqua Play, novo, 64 m², 2 dorms., 
1 suíte, 1 vaga demarcada, sacada c/ vista, a 
600m da praia, lazer completo, parque aquático 
1.400 m², fitness, sauna, espaço gourmet 
 (11) 99921-4218 c/ Nilo

SANTOS
Kit, mobiliado, frente para o mar na Av. 
Bartolomeu de Gusmão, 46, ao lado do super-
mercado Pão de Açúcar.  
 (11) 26815503 c/ Marlene

SANTOS/SÃO VICENTE
Temporada ou fim de semana, Kit em frente ao 
mar, com micro-ondas, elevador, p/4 pessoas, 
envio fotos por e-mail 
 (11) 97102-4106 / 3966-3523 c/ Neyde

UBATUBA
Temporada, 2 dorm, 1 suíte p/8 pessoas c/ven-
tilador, ar cond., piscina, 2 quadras da praia. 
 (12) 99792-3304 c/ Denise.

UBATUBA
Praia das Toninhas, pé na praia, 1 dorm, com 
1 cama de casal, 2 camas de solteiro beliche, 
ventilador de teto. 
 (11) 99649-4992 WhatsApp.

VILA MATILDE
2 dorms., guarda-roupa embutido, sala dois 
ambientes e cozinha grande com armário, 
próx metrô Vila Matilde 
 (11) 99691-4523 c/ Daniela

VILA MARIANA
Av. Lins de Vasconcelos, 15 min a pé do Metrô, 
ponto de ônibus em frente, 66 m¹, 1º andar, 
sala, coz, wc, quintal, 2 dorms, s/ garagem. 
 (11) 94733-9617 / 5573-3291

CALDAS NOVAS
Temporada e finais de semana. condomínio 
L’acqua Di Roma, piscinas água quente com 
ondas. Valor promocional.  
 (11) 98296-3325 whatsap c/ Creusa 

ZONA NORTE
Tremembé, 3 dorms., suíte, sala de jantar, sala 
de estar, wc social, coz. e área serviço, todo 
reformado, R$ 1.800 com cond. já incluso. 
 (11) 96722-3401 c/ Debora

ZONA SUL
2 dorms, garagens 1 coberta + 1 externa, 
armários nos dorms., coz, academia e área de 
laser. Av. Interlagos nº 871. 
 (11) 99731-7611 
 (11) 55470591 com Edson.

AV. INTERLAGOS
Excelente localização, próximo ao Shopping, 
mercados, escola, fácil acesso a meio de trans-
portes como ônibus e metrô, R$325 mil. 
 (11) 99993-2789 c/ Marcos.

PRAIA GRANDE
3 dorms, 88m², 1 suíte, 1 vaga, esp. gourmet, 
s. de festas, guarita 24hs, andar alto. R$ 350 mil 
 (11) 99434-1396 c/ Alves

MONGAGUÁ
1 dorm, de frente para o mar, mobiliado, 
com garagem coberta, salão de festas e 
varanda, R$ 190 mil. 
 (11) 95788-8787 c/ Alan.

PRAIA GRANDE
Frente para mar, 2 dorms., sala, sacada, coz 
americana, 1 wc, salão de festas, churrasqueira, 
53m², 1 vaga, R$ 170 mil. 
 (11) 96692-5565 / 98270-9173

PRAIA GRANDE
Forte, 2 dorms., sala,cozinha,1wc,área de 
serviço, sacada, 1 vaga. ótima localização, 
prédio de 3 andares. 
 (11) 2082-3945 / 99666-7237

SAÚDE
2 dorms., sala, coz. amplas, 1 wc, área de 
serviços, 1 vaga, 300m metrô Saúde, R$ 365 mil. 
 (11) 99459-3193

VEREDAS DO CARMO
Bancoop, 3 dorms, lazer 
completo, arm. Embutidos, 
sacada envidraçada, com 
escritura, pode financiar, ou 
troca + valor sobrado região, 
V. Matilde, Tatuapé ou região Tucuruvi. 
 (11) 99157-4667

VILA MATILDE
R$ 70 mil à vista, assumindo 
prestações de aproximadamente 
de R$ 2 mil até chaves, R$ 260 mil 
para financiamento final em 2017. 
 (11) 97328-7708

APARTAMENTOS À VENDA

Os classificados dirigem-se exclusivamente aos 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, tratamen tos, 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.

Para anunciar: www.spbancarios.com.br em “Classificados”
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Somente serão publicados os 
anúncios enviados pelo site 
até o dia 21 de dezembro, 

pelo endereço  
www.spbancarios.com.br. 
Não são aceitos anúncios 

enviados por e-mail.

ATENÇÃO

JANDIRA
Cond. fech., Res. Nova Paulista, 300m², Lote 04, 
Quadra Z-02, R. Adelino Pinheiro, cond. R$ 345, 
asfaltado, vigil. 24 horas, escritura OK. R$135 mil. 
(11) 99887-3499 c/ Wilson

PERUÍBE
Estância Balneária Belmira Novais, 11m x 34m, 
374 m², com duas frentes, com escritura  
 (11) 3904-5115 c/ Ildefonso

ZONA SUL
Jd. Herplin, próximo ao Term. Varginha, R$ 35 mil 
 (11) 98050-8112 c/ Sandra

SÃO PAULO
Vila Brasilândia, próx. de tudo, R$120 mil, óti-
ma oportunidade, escritura/ documentação ok. 
 (11) 99556-2325 
 (11) 3924-4518

SERRA DA CANTAREIRA
Vendo ou troco, cond. de 
alto padrão, com toda 
infraestrutura, terreno 922m, 
lindo, cond. R$ 270, 
aceita financ. e 
carro c/parte 
pgto, R$ 160 mil. 
 (11) 96722-3401 c/ Debora

CORSA HATCH 
1.0, /04, 4 portas, alarme e trava, pt, tudo Ok, 
R$12.700, aceita moto como parte de pgto. 
 (11) 95436-3574

ELANTRA HYUNDAI 13/14
Único dono, completo, banco de 
couro, R$ 68 mil, com 28 mil km, BY. 
 (19) 99811-0634

FOCUS HATCH 08
Prata, 1.6, flex, vidr. elét., ar-cond., dir. hidr., 
único dono, 97 mil km, nunca batido, impecável. 
 (11) 99525-7582 c/ Antonio.

HONDA TWISTER 250 
2007, com 47 mil km, 
R$ 5.500, prata, único dono. 
 (11) 99340-0485 
 (11) 2673-0790 Luiz ou Dirce. 

PALIO ELX1.4 - 09/10
Vermelho, 62.400 Km, vidros elétricos 
dianteiros, direção hidráulica, alarme 
trava elétrica, faróis de neblina, 
Cd Player, rádio AM/FM, 
única dona, R$ 22 mil. 
 (11) 99413-6162

SPIN ADVANTAGE 
14/14
Completa, automática, 
única dona, motivo venda: 
troca por outra Spin 0km  R$ 43 mil. 
 (11) 96722-3401 c/ Debora.

ZAFIRA 2009
Prata, MPFI Expression, 8V, 
flex, automática, 125 mil km, 
alarme, ar condicionado, ar quente, 
direção hidráulica, travas, vidros, completa. 
 (11) 99374-1537 c/ Alcides.

TERRENOS

VEÍCULOS

CASAS À VENDA

CASAS PARA ALUGAR

BOISSUCANGA
Temporada., 4 dorms., 3 wcs, 12 pessoas. 
Réveillon, férias e Carnaval, desconto 
para bancários. 
 (11) 98430-6590

CASA
2 dorms., sala, copa, cozinha, lavanderia, wc, 
quintal, garagem, com possibilidade de ser 
ampliado, Rua Domenico Lauro, travessa 
Av. Atlântica. 
 (11) 97999-2047

CARAGUATATUBA 
Temporada, 300m da praia,TV, churrasqueira, 
garagem 3 carros, p/10 pessoas 
 (11) 2293-4404 
 (12) 3882-5039 c/ Giuseppe

GUARUJÁ 
Enseada, 3 dorms., 1 suíte, 2 vagas 
na gar., 150m da praia, p/ 8 pessoas 
 (11) 99781-4316 
 (11) 96701-6991 c/ Jeanete

ITANHAÉM 
Próx. Colônia do Itaú, temp., feriados ou fim de 
semana, 3 dorms., 2 wcs, gar. p/ 3 carros  
 (11) 94920-4059 tim 
 (11) 99649-6747 vivo c/ Ademir

ITAQUERA
Sobrado, condomínio fechado, a 800m do 
metrô, c/ 2 suítes e 1 vaga na garagem, aluguel 
+condomínio, R$ 1.300 (seguro fiança). 
 (11) 98128-2082 c/ Júlio

MONGAGUA
1 sobrado, 2 suítes, sala, coz. e 1 vaga, próx. à 
plataforma dos pescadores, preços a combinar.  
 (11) 99369-7764 c/ João Leite

PERUÍBE
Praia, até 10 pessoas, fins de semana e feriados 
 (11) 99806-1540 c/ Osvaldo

PORTAL DO MORUMBI
Térrea, resid/com, 3 dorms, 1 suíte, arm. emb., 
sala 3 amb; escritório, 3 vagas, port. eletrônico. 
 (11) 99128-1345 c/ Airton

PRAIA GRANDE
Caiçara, 3 dorms., piscina,  
salão de jogos, churrasqueira, gar. p/ 4 carros 
 (11) 2684-4579 
 (11) 99777-3501 c/ Sandra

PRAIA GRANDE 
Vila Tupi, gar., churrasq., ventil. de teto, p/ 12 
pess., diária R$ 140; p/ 6 pess., diária R$ 70 
 (11) 4703-6492 
 (11) 99372-4926 c/ Lucia ou Aristides

PRAIA GRANDE 
Solemar, para 12 pessoas, 2 dorms., sala, coz, 
2 wc, churrasq., vent. teto, garag., prox. praia 
 (11) 99386-7537 
 (11) 97682-6274 c/ Antonio

SANTO ANT. PINHAL
4 dorm., 2 suítes, lareira, salão de jogos, pisci-
na, churrasq., p/10 pessoas. Preço a combinar.  
 (11) 97102-4106 c/ Neyde 
 (11) 3966-3523 c/ Neyde 
 (11) 3892-5080 c/ Cláudia

VARIADOS

MAQUINA LAVAR ROUPA
Lava e Seca Electrolux, 12 Kg, 1,3 anos de uso, 
com garantia estendida, R$ 1.500. 
 (11) 2275-8868 
 (11) 99236- 2246 c/ Amélia.

PLAYSTATION 3
Playstation 3, usado, com 16 jogos R$ 900. 
 (11) 98519-5799

ROTEADOR
TP-Link de 108 MBPS, Super 
G, sem uso (caixa), R$ 110 
 (11) 98617-8821 c/ Carmelo

NESPRESSO E ESPUMADOR 
Semi novo, Nespresso U + Espumador Leite 
Aeroccino, 110 V, o kit por apenas R$ 350 
 (11) 4208 -4132 c/ Paulo Henrique

CAMPINAS
Casa c/ 150 mts, 1000 m2 de terreno, 2 
dormitórios (1 suíte) , sala 2 ambientes, copa/
cozinha, varanda.350.000,00 à vista. 
 (11) 4220.3105 c/ Fernanda

IBIUNA 
Chác. cond. fech., recém-construída, 140 m² 
aprox. de área construída, sala, coz., 3 dorms., 
churrasq., 1.030,00, cond. mensal R$ 98,00. 
 (11) 97367-1358

ITAQUERA
Sobrado, 285m área constr., 3 dorms., um com 
sacada, 2 wcs, 2 salas, coz. grande, salão de 
festa c/ wc, 2 vagas cobertas. 
 (11) 97980-0728

JD. TREMEMBÉ
Casa térrea, 3 dorms., sala, coz., 2 wcs, lav., gar. 
cob. c/ 3 vag./portão elet., côm. grdes. R$ 380 mil. 
 (11) 2996-5792 
 (11) 99757-6084 c/ Jose ou Simone

OSASCO
Sobrado c/ 3 dorms., sl. de jantar/estar, coz., 2 
wcs, a.s, lavabo, churr., edícula com wc, 2 va-
gas, prox. a Cidade de Deus R$ 570 mil doc ok. 
 (11)-95436-3574

PENHA
Sobrado cond. fech., 3 dorms., 3 wc, coz., gar. 2 
carros, 192m², cond. R$ 110, R$ 620 mil. 
 (11) 99231-8180

VILA MATILDE
Sobrado em cond. 
fechado, 2 suítes, lavabo,sala, 
coz, área serv., 65m², vaga garagem, 
condomínio R$ 100,  
R$ 310 mil. 
 (11) 99245-0393 c/ Raul

VILA ANTONIETA
2 dorms., 3 vg, lav, quintal, 
edícula podendo alugar, 
suíte/terraço, 
IPTU Isento, 2km Shop. 
Aricanduva, permuto casa 
Santana, zona norte. 
 (11) 99339-5094 c/ Gina



Faça uma simulação em um de nossos postos:

Rua São Bento, 413

De segunda a sexta, 

das 10h às 18h

 (11) 3188-5314 

Rua Carlos 
Sampaio, 305
De segunda a sexta, das 11h às 17h
 (11) 3541-3287

Avenida Pres. 

Castelo Branco, 150

De segunda a sexta, 

das 11h30 às 17h30  

 (11) 3681-4267

Av. Santo Amaro, 
5.914
De segunda a sexta, das 11h às 17h
 (11) 5102-4451

Trabalhamos para ser a melhor oportunidade 
para o bancário equilibrar suas contas

Centro Paulista osasco berrini

contas contas

contas

contas
contas

contas

cartões de
crédito

juros

Antecipação da
restituição do IR

dívidas

cheque
especial

A Cooperativa de Crédito 
dos Bancários (Bancredi) se 
coloca à disposição de você, 
BANCÁRIO, que pretende 
sair das dívidas de cartões 
de crédito, cheque especial 
ou até mesmo para dar 
aquela aliviada nas contas 
do início do ano: IPVA, 
IPTU, material escolar e 
outras.

Com taxas mais atrativas 
que o mercado, estamos 
prontos para surpreender 
você. 

Ao lado dos bancários

Sede: Rua São Bento, 365, 18º andar, (11) 3295-1555

www.bancredi.com.br

Bancredi
PODE CONTAR 
com a


