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� EDITORIaL

Qualidade de vida !
Participação, democracia e conquistas. Depois da campanha salarial, os bancários 

deram mais uma mostra de que são uma categoria organizada para promover 
melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida na cidade. Participaram 
de duas importantes campanhas que podem trazer resultados no dia-a-dia de muitos 
trabalhadores.

 Na primeira, apontaram por meio de consulta as prioridades da gestão do Sindicato, 
que serviram de base para os debates do planejamento da diretoria da entidade 
para os próximos três anos. No mundo do trabalho foram destacados a melhoria da 
remuneração, seguida pelo fim das metas abusivas e do assédio e respeito à jornada 
de trabalho. No que se refere às questões de cidadania, os problemas relacionados à 
mobilidade foram indicados como um dos principais componentes a comprometer a 
qualidade de vida, além da segurança pública.

 Os bancários também participaram ativamente da campanha pela isenção de Imposto 
de Renda na Participação nos Lucros e Resultados. As mais de 220 mil adesões ao 
abaixo-assinado que pede o fim da cobrança, coletadas em conjunto com metalúrgicos 
e químicos, e a proposta sobre a reivindicação já foram entregues ao governo federal.

 A iniciativa foi elogiada por ir ao encontro das medidas anticrise. Os representantes 
do governo, que receberam a proposta, comprometeram-se em agilizar estudo sobre o 
pedido.

 Graças à participação dos trabalhadores conseguimos não só apresentar as 
reivindicações como pressionar para que elas se tornem realidade. Agradeço por sua 
participação nas campanhas. Sua opinião e envolvimento são fundamentais para 
construir o Sindicato que queremos e uma sociedade mais justa e cidadã.

Juvandia Moreira
Presidenta do sindicato
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Mobilidade: vilão dos bancários
Problema é o que mais compromete a qualidade de vida

O panorama da mobilidade no 
município de São Paulo é um 

retrato do caos vivido pelos cidadãos. 
Afinal, são mais de 6,25 milhões de 
veículos a circular diariamente nas vias da 
cidade, transformando grande parte dos 
deslocamentos em verdadeiros suplícios.

“Não é surpresa que o tema tenha 
aparecido como um dos maiores 
problemas de qualidade de vida na 
pesquisa com os bancários”, comentou 
o consultor especializado em transporte 
urbano Ronaldo Tonobohn. O arquiteto, 
da Secretaria de Transportes e Vias 
Públicas da Prefeitura de São Bernardo 
do Campo, mencionava os dados da 
consulta feita aos trabalhadores da 
categoria, entre 4 e 11 de novembro, 

e que balizara os debates do 
Planejamento da Gestão 2011-2014 
do Sindicato. Na terça 29, os dirigentes 
sindicais assistiram à apresentação de 
Tonobohn que reforçou: “O problema 
da mobilidade já ultrapassou até a 
questão da segurança pública. Rouba 
tempo que se consome nos percursos de 
viagem das pessoas.”

A presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira, informou que o problema 
destacado pelos bancários como principal 
entrave para a melhoria da qualidade de 
vida será tema de novos debates. “Vamos 
continuar a discussão da mobilidade e 
formular propostas da categoria para 
levar ao poder público e começar a alterar 
essa dura realidade.”

CaPa

Planejar para conquistar
Sindicato coloca questões da cidadania dos bancários em debate

“Você tem de ser a mudança que 
quer ver no mundo”. A frase, 

tradução livre de uma citação de Gandhi, 
foi escolhida para servir de mote ao 
Planejamento da Gestão 2011-2014 do 
Sindicato, realizada nos dias 29 e 30 de 
novembro. Resultado de amplo debate 
democrático, o planejamento começou 
com consulta entre os trabalhadores 
bancários de São Paulo, Osasco e região, 
feita entre 4 e 11 de novembro.

Entre as prioridades no mundo do 
trabalho, a melhoria da remuneração 
foi indicada por 84% dos bancários, 
seguida pelo fim das metas abusivas 
e do assédio moral (78%) e respeito à 
jornada de trabalho (48%). No que se 

refere às questões de cidadania, 55,4% 
dos empregados apontaram a mobilidade 
como um dos principais componentes 
a comprometer a qualidade de vida, 
seguida pela segurança pública (28,4%).

“Os bancários são uma categoria 
que em toda sua história esteve na 
vanguarda das conquistas do mundo do 
trabalho e também daquelas relacionadas 
aos direitos de cidadania. E isso só 
foi construído com a participação da 
categoria nas decisões que norteiam 
a entidade”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira.

A cobertura completa do Planejamento 
2011-2014 do Sindicato está no site 
www.spbancarios.com.br

FOTOS DE MAURICIO MORAIS

Durante dois dias, 
dirigentes discutiram 

questões do mundo do 
trabalho e cidadania
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PLR sem IR está em Brasília
Reivindicação já está no Congresso e no Governo Federal

Depois de coletar milhares de adesões 
para abaixo-assinado e levar mais 

de 12 mil trabalhadores às ruas na 
campanha pela isenção do Imposto de 
Renda (IR) na Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR), representantes dos 
bancários, metalúrgicos, químicos, e 
petroleiros entregaram no dia 1, em 
Brasília, proposta para reivindicação.

“Os atos são um recado aos poderes 
Executivo e Legislativo de que os 
trabalhadores estão unidos e mobilizados 
por justiça tributária”, disse Juvandia 
Moreira, presidenta do Sindicato. A 
mobilização reuniu, no dia 30, mais de 
12 mil trabalhadores que ocuparam por 
cerca de duas horas uma das pistas da 
Via Anchieta, do quilômetro 23,5 até o 
quilômetro 19.

Na capital federal, os trabalhadores 
entregaram o abaixo-assinado ao 

presidente da Câmara, deputado Marco 
Maia (PT-RS). Depois, reuniram-se com 
os ministros da Secretaria Geral da 
Presidência, Gilberto Carvalho, e da 
Fazenda, Guido Mantega.

Os lucros e dividendos recebidos pelos 
acionistas, desde 1996, são isentos. 
No entanto, quando distribuídos aos 
trabalhadores, a título de PLR, sofrem 
a tributação. A isenção, acrescenta 
Juvandia, representará uma economia de 
R$ 1,6 bilhão. Um montante que ficaria 
no bolso dos trabalhadores. “Com esse 
dinheiro, daria pra comprar 700 mil 
geladeiras ou 53 mil carros ou ainda 1,6 
milhão de aparelhos de TV LCD. Uma 
economia, portanto, que aumentaria 
a demanda e, consequentemente, 
a produção industrial e geraria mais 
empregos, beneficiando toda a 
sociedade.”

CaMPaNHa

FOTOS DE GERARDO LAzzARI

A presidenta do Sindicato Juvandia Moreira Passeata na via Anchieta

Assinaturas entreguem 
ao presidente da Câmara 

Marcos Maia (PT-RS)

Coletiva de imprensa sobre a 
incidência do IR na PLR, que aconteceu 

no Auditório Amarelo do  Sindicato
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Cobrança por mais transparência
Parlamentares querem instalação de CPI sobre venda de emendas

apesar das manobras da bancada 
governista na Assembleia Legislativa 

de São Paulo (Alesp), persiste a luta por 
transparência e democracia no orçamento 
estadual. Os deputados da oposição 
conseguiram 30 das 32 assinaturas 
necessárias para a instalação da CPI 
das emendas. O objetivo é investigar as 
denúncias feitas em agosto pelo deputado 
governista Roque Barbiere (PTB).

O governo destina uma cota do 
orçamento estadual para emendas 
parlamentares. Em 2011, cada parlamentar 
recebeu cerca de R$ 2 milhões. Em 
entrevista a um programa de TV na internet, 
Barbiere afirmou que entre 25% a 30% dos 
parlamentares da Casa estariam envolvidos 
em esquema de venda de emendas. 
Segundo Barbiere, os deputados procuram 
empreiteiras e oferecem os recursos das 
emendas em troca de uma parte do 
dinheiro.

 “Apresentamos vários requerimentos 

solicitando informações sobre emendas 
desde 2006, mas nossas solicitações 
foram postergadas. Já convidamos vários 
secretários de governo e da gestão passada 
a prestar depoimentos, mas nossos 
requerimentos foram rejeitados pela 
bancada do governo. Por isso queremos 
a instalação da CPI”, defende o deputado 
estadual e ex-presidente do Sindicato, 
Luiz Cláudio Marcolino (PT), que integra o 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Democracia e liberdade
Central homenageou com premiação quem defendeu a cidadania

Essenciais para o 
exercício da cidadania, a 

democracia e a liberdade são 
princípios interligados: um 

não pode ser exercido sem o outro. E para 
que esses dois princípios se consolidem 
– inclusive com a garantia de direitos 
fundamentais à cidadania – é preciso 
vigilância constante.

Por isso, a Central Única dos 
Trabalhadores promoveu o 1º Prêmio 
CUT Democracia e Liberdade Sempre! 
O objetivo foi homenagear cidadãos e 
instituições dedicados à conquista da 
dignidade humana e que, para isso, 
mantêm luta incansável em defesa da 
democracia e da liberdade.

Os vencedores em seis categorias – cinco 
das quais escolhidas por voto pela internet 
até 30 de foram anunciados no dia 2 de 
dezembro (veja os ganhadores no quadro 
ao lado) A premiação aconteceu no dia 
em 13 de dezembro – data do 32º ano 
de promulgação do AI-5 –, com troféu do 
artista plástico Elifas Andreatto, no Tuca, 

teatro da Pontifícia Universidade Católica. 
O dia e o local foram escolhidos por 

seu caráter simbólico para a luta pela 
democracia.

POLíTICa

PAULA RIBAS

Categoria 1

Personalidade de destaque na luta pela 
Redemocratização do Brasil

rosalina de sanTa cruz
Categoria 2

Personalidade de destaque na luta por Democracia, 
Cidadania e Direitos Humanos

Feri beTo
Categoria 3

Personalidade de destaque na luta por Democracia 
e Direitos dos Trabalhadores

maria da Penha
Categoria 4

Personalidade de destaque na luta por Democracia 
e Justiça no Campo

dom Pedro casaldáliGa 
Categoria 5

Instituição de destaque na luta por Democracia e 
Liberdade

moVimenTo dos Trabalhadores rurais sem 
Terra (msT)

Categoria 6

Personalidade de destaque na luta por Democracia 
e Liberdade 

luiz inácio lula da silVa

Deputado Luiz Cláudio Marcolino (PT-SP), 
o 3º da direita para a esquerda
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Campeões dos lucros
Estudo indica que bancos têm melhor resultado entre companhias

R$ 37,2 bi. Esse foi o lucro líquido 
somado dos bancos nos primeiros 

nove meses deste ano e que, segundo 
estudo da consultoria Economatica, é 
o maior entre as empresas de capital 
aberto no Brasil.

 Conforme a análise, quando 
comparado ao 
período de janeiro 
a setembro do 
ano passado, o 
resultado das 23 
instituições do 
setor bancário 
cresceu 17%. 
“É inadmissível 
que um setor 
tão lucrativo 
mantenha-se na 
contramão dos 
empregos e do 
crescimento da 
economia. Os 
números mostram 
que os bancos 
podem contribuir 
com a sociedade, 
contratando 
bancários”, 
destaca Juvandia 
Moreira, 
presidenta do 
Sindicato.

Na lista da 
Economática, que integra 25 segmentos, 
em segundo lugar ficou o de mineração, 
que lucrou R$ 29,5 bi, e em terceiro o 
petróleo, R$ 28,3 bi.

Prejuízo ao país – O desempenho 
dos bancos, no entanto, contrasta com o 
retorno dado à sociedade em termos de 
manutenção e geração de empregos. 

Alguns, como o Itaú Unibanco, têm 
promovido uma onda de demissões 
que atinge trabalhadores com longo 
tempo de empresa para substituí-
los por outros com salários mais 
baixos ou terceirizando setores. É a 
chamada rotatividade que afeta não 
apenas o trabalhador, mas também 
as contas públicas como é revelado 
pelo livro lançado pelo Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), Rotatividade 

e Flexibilidade no Mercado de Trabalho.
“Uma parcela significativa de verbas 

que financiam o investimento, o voltado 
para a infraestrutura urbana (habitação, 
saneamento), e também o investimento 
privado para capacidade física 
produtiva, tecnologia e desenvolvimento 

tecnológico, 
entre outros, 
são lastreados 
na poupança 
compulsória dos 
trabalhadores 
(FGTS) e nos 
recursos do 
fundo público 
organizado para 
a proteção dos 
desempregados, 
o seguro-
desemprego. 
A utilização 
intensiva e 
recorrente destes 
fundos, cuja 
condição principal 
de acesso 
vincula-se aos 
desligamentos 
dos assalariados 
no mercado 
formal de 
trabalho, impacta 
fortemente sobre 

os resultados contábeis destes fundos 
públicos”, constata o estudo.

De acordo com o Dieese, na 
década passada a rotatividade no país 
apenas via demissões – excetuados 
desligamentos referentes a 
aposentadoria, pedido de dispensa, 
entre outros – apresentou as seguintes 
taxas: em 2001, 34,5%; em 2004, 
32,9%; em 2007, 34,3%; em 2008, 
37,5%; em 2009, 36%; e em 2010, 
37,28%. Por setor, em 2009, a 
rotatividade nos bancos foi de 10,7%.

“Isso acontece porque os brasileiros 
têm pouca proteção no que se refere à 
manutenção do emprego. No caso dos 
bancos, os que mais lucram no país, a 
responsabilidade em manter e ampliar os 
postos de trabalho é ainda maior. E é isso 
que temos cobrado insistentemente”, 
avalia Juvandia.
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PSO em debate no Sindicato
Projeto do banco diminui número de caixas e prejudica clientes

O Sindicato tem realizado reuniões 
plenárias com os funcionários do 

Banco do Brasil para discutir os problemas 
advindos do novo projeto de atendimento 
que o banco vem implementando, o 
chamado PSO (Plataforma de Suporte 
Operacional).

Pelo projeto, o BB está separando as 
agências entre área de negócios, com 
os funcionários que tratam da venda de 
produtos, e área de serviços, aqueles que 
se ocupam de funções da retaguarda 
como cuidar do prédio, dos terminais de 

auto-atendimento etc.
Nesse projeto, os caixas deixam de ser 

funcionários da agência e passam a ser 
vinculados a um departamento central. 
Além disso, o banco está diminuindo o 
número de caixas. “Disso resulta uma 
série de problemas como a perda da 
função, ou seja, o funcionário que deixar 
de ser caixa vai ter seu salário reduzido. 
Outro problema é que os critérios para 
quem vai perder a função não são 
transparentes”, denuncia o diretor 
executivo do Sindicato Ernesto Izumi.

Problemas geram protestos
Pressão e falta de funcionários foram alguns dos motivos

No mês de novembro os trabalhadores 
reagiram diante dos vários 

problemas que aconteceram dentro do 
Banco do Brasil. Houve manifestação na 
agência Brooklin Paulista,  que não tinha 
número suficiente de funcionários (veja 
detalhes no http://www.spbancarios.
com.br/bb.asp), no Complexo São João 
em conseqüência das denúncias de 
bancários que relataram pressão para 
compensar as horas da greve (veja 

detalhes no (http://www.spbancarios.
com.br/bb.asp?c=18712), além de 
falta de condições como a presença de 
insetos como na agência do Lar Center  
(http://www.spbancarios.com.br/
bb.asp?c=18740) e do ato que garantiu 
o descanso num sábado, quando os 
bancários foram escalados para trabalhar. 
Para ficar autalizado com as notícias do 
Banco do Brasil acesse o site do Sindicato 
(www.spbancarios.com.br).

BaNCO DO BRaSIL

GERARDO LAzzARI
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Vitória no caso Reg/Replan
Empregados conquistaram o direito de integrar o PFG na justiça

Por meio de ação movida pelo 
Sindicato, os empregados da Caixa 

Federal obtiveram importante vitória 
contra um dos maiores abusos impostos 
pela empresa aos trabalhadores: a de 
os bancários comissionados que não 
saldaram o Reg/Replan do fundo de 
pensão (Funcef) não poderem integrar o 
Plano de Funções Gratificadas (PFG).

No dia 22, o juiz da 19ª Vara da Justiça 
do Trabalho da 2ª Região, Mauro Schiavi, 
deu decisão favorável aos empregados de 
São Paulo, Osasco e região, determinando 
que a Caixa Federal aceite o ingresso 
desses trabalhadores ao plano de carreira. 

A partir dessa data, a empresa teve 15 dias 
para regularizar a situação dos bancários. 
Caso não haja o cumprimento, o banco 
terá de pagar multa diária de R$ 1.000 por 
empregado. Ainda cabe recurso da Caixa.

“A decisão é um importante avanço, 
pois corrige uma verdadeira aberração 
cometida pela direção da empresa 
contra seus empregados. Vale lembrar 
que ingressar na Justiça foi uma atitude 
extrema, pois em diversas negociações os 
dirigentes sindicais reivindicaram que o 
banco acabasse com essa discriminação”, 
afirma o diretor do Sindicato Eduardo 
Medrado.

Pressão dá resultado
Compensação das horas da greve não pode ter pressão

a direção da Caixa foi levada pela 
pressão das representações dos 

empregados a explicitar a desvinculação 
do sistema de metas da compensação 
dos dias da greve. Para tanto, foi 
editada nova norma em substituição à CI 
009/2011, deixando claro aos gestores 
que o procedimento não pode servir de 
instrumento de punição. 

Os representantes dos bancários 
lembraram à empresa, em negociação 
realizada no dia 11, que a redação da 
cláusula da Convenção Coletiva Nacional 
sobre compensação prevê apenas a 
realização de até duas horas extras por 
dia, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados, até 15 de dezembro e sem 
qualquer desconto. E registrou que, no 
entanto, a CI 009 vinha sendo utilizada 
por gestores para punir empregados nas 
unidades, em clima de assédio moral.

Lucro – Numa disparada de tirar o 
fôlego, a Caixa Federal viu seu lucro 
no terceiro trimestre de 2011 aumen-
tar 72,5% em comparação ao mesmo 
período de 2010. Entre julho a setembro 
o banco embolsou R$ 1,3 bilhão. Nos 
nove primeiros meses o resultado foi de 
R$ 3,6 bilhões, valor 47,6% maior na 
comparação com o mesmo período do 
último ano.

O Sindicato em conjunto com 
Apcef-SP organizou nos dias 30 de 
novembro e 1 de dezembro protestos 
por melhores condições de trabalho 
em Carapicuíba e Itapevi. Os empre-
gados reclamam que nos locais o ar 
condicionado não está funcionando. 

O diretor do Sindicato Kardec de 
Jesus (foto) diz que os trabalhadores 
estão preocupados com a situação, 
já que o verão se aproxima e com as 
falhas no ar condicionado, funcioná-
rios e clientes sofrerão com o calor 
no local. “Na semana passada, um 
cliente chegou a desmaiar durante 
o expediente em função do ‘forno’ 
que ficou dentro da agência. É visível 
a insatisfação dos empregados em 
relação ao descaso a Caixa”, afirma. 
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Os funcionários do Bradesco 
aprovaram em assembleia 

realizada no dia 10 (foto), no 
Sindicato, o sistema de ponto 
eletrônico adotado pelo banco 
para a marcação da entrada e 
da saída dos trabalhadores das 
agências e concentrações. Como o 
sistema passa a constar em acordo 
coletivo, o Sindicato poderá 
acompanhar de forma mais eficaz 
se a jornada dos bancários está 
sendo respeitada.

Segundo a dirigente sindical 
Elaine Cutis, depois de procurada pelos 
representantes dos trabalhadores, a 
instituição financeira fez, em maio 
passado, uma apresentação de seu 
mecanismo de controle de jornada 
aos integrantes da Comissão de 
Organização dos Empregados (COE) 
do Bradesco. Também foi averiguada 
a aplicação nos locais de trabalho e 
constatado que o sistema é eficaz.

Elaine acrescenta que o controle 
da jornada permite verificar se está 
havendo extrapolação e se as horas 
extras estão sendo pagas corretamente. 
“Quando a pessoa fica muito mais 
tempo na empresa do que estabelece 
seu contrato de trabalho significa 
que está sobrecarregada. E isso só se 
resolve com a contratação de mais 
funcionários,” diz.

Ponto eletrônico é aprovado
Sistema para marcar horário de entrada e saída constará em acordo

BRaDESCO

O Sindicato realizou no dia 17 
uma atividade no Casp (Centro 

Administrativo São Paulo) do HSBC 
protestando contra a falta de 
manutenção preventiva no local. No 
dia 11, os trabalhadores do local 
passaram por momentos de terror 
quando, após forte chuva e vendaval, 
placas de gesso desabaram do teto, 
vidros envergaram com a força do 
vento e telhas despencaram sobre 
mesas onde dezenas de bancários 
trabalhavam. Um duto de ar 
condicionado ficou pendurado. “Por 
sorte não houve um fim trágico”, 
observa o dirigente sindical Paulo 
Sobrinho.

Tudo isso aconteceu no segundo andar, 
no setor responsável pela manutenção de 
contas de pessoa física, o TSU. “Segundo 
os relatos, alguns tinham a impressão de 
que se tratava de um terremoto”. O local 

recebeu até o jocoso apelido de “sai de 
baixo”. 

Todo o segundo andar foi evacuado e, 
durante o tumulto, uma bancária grávida 
ficou traumatizada outra foi pisoteada e 
fraturou o tornozelo. O Sindicato cobrou 
a emissão de Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT).

HSBC

Falta de manutenção no CaSP
Trabalhadores organizaram protesto para denunciar situação

PAULO PEPE

JAILTON GARCIA
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Ações contra as demissões
Protestos se iniciaram com dispensas no prédio Patriarca

O Sindicato paralisou diversas 
concentrações do Itaú Unibanco em 

respostas as demissões, que começaram 
no edifício Patriarca, no centro da 
capital. O primeiro ato aconteceu no 
dia 16, foi em resposta às 62 dispensas 
feitas pela empresa no dia 11 e que 
atingiu trabalhadores da Unidade de 
Suporte Jurídico, inclusive pessoas com 
deficiência. Depois houve protestos no 
CTO, no CAU e no prédio da GIM. Veja 
os detalhes http://www.spbancarios.com.
br/bitau.asp

De acordo com relatos de funcionários, 

o processo foi cruel. Grupos de pessoas 
eram informados em reuniões que 
estavam sendo dispensados por conta 
de uma reestruturação. Muitos foram 
às lágrimas. Outros chegaram a passar 
mal. “Eles nem sequer tiveram chance de 
procurar outra vaga por meio do centro 
de realocação. Um verdadeiro absurdo 
cometido contra os funcionários e que se 
contrapõe ao discurso de boa empresa 
que o Itaú tenta vender aqui e em outros 
países em que atua ou pretende atuar“, 
afirma o diretor executivo do Sindicato 
Daniel Reis.

Cobrança reforçada em reunião
Trabalhadores pedem explicação sobre dispensas dentro do banco

Depois de muita cobrança, o 
Itaú se reuniu no dia 28 com os 

representantes dos trabalhadores para 
discutir o processo de demissões que tem 
atingido funcionários do banco em todo 
o país.

Os dirigentes sindicais cobraram 
explicações da instituição sobre as 
denúncias de que há áreas na empresa 
com autonomia para demitir 10% do 
total de empregados. E ainda denúncias 
de que está em curso um processo de 
terceirização. “Deixamos claro que não há 
justificativa para as dispensas. O banco tem 

o maior lucro de todo o sistema financeiro 
graças ao esforço dos trabalhadores que 
merecem ter seus empregos e direitos 
resguardados”, destacou o diretor 
executivo do Sindicato Daniel Reis.

O dirigente reforçou que, durante a 
reunião, foi reivindicado que a empresa 
suspendesse as demissões. “O banco tem 
contratado trabalhadores, o que mostra 
que há espaço para realocações. E é isso 
que temos insistido que a empresa faça”, 
afirma Daniel. Acompanhe os resultados 
da negociação pelo site www.spbancarios.
com.br.

ITaú uNIBaNCO
GERARDO LAzzARI

O diretor executivo do 
Sindicato Daniel Reis
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após três cartas encaminhadas pelos 
representantes dos trabalhadores 

ao Santander, em 20 de outubro, 7 e 
21 de novembro, o banco agendou as 
negociações para 1 e 2 de dezembro.

Nessas negociações foi discutida 
a minuta de reivindicações dos 
trabalhadores do grupo Santander 
Brasil para a renovação do Acordo 
Coletivo Aditivo à CCT 2011/2012, 
entregue à instituição financeira em 30 
de agosto.  

Esperamos que o banco atenda as 
justas reivindicações, ainda mais diante 
dos resultados excelentes que vem 
obtendo no Brasil, país responsável por 
25% dos seus lucros”, disse a diretora 
executiva do Sindicato, Rita Berlofa. 
Segundo ela, todas as reivindicações 
têm apenas um objetivo: melhorar as 
condições de trabalho e a qualidade de 
vida dos funcionários. 

Acompanhe o resultado da 
negociação no www.spbancarios.com.br

SaNTaNDER 

Luta é internacional
Protesto em conjunto com trabalhadores de outros países

Mais de 40 agências do Santander 
distribuídas nas regiões Centro, 

Paulista, Leste, Oeste, Norte e Sul, além 
de Osasco e região, foram palco do 
quarto dia da Jornada Internacional 
de Lutas que aconteceu no dia 24. A 
abertura das agências foi retardada e os 
trabalhadores reivindicaram melhores 
condições de trabalho, fim das demissões, 
das metas inalcançáveis que propiciam o 
assédio moral e das práticas antissindicais.

Os bancários cobram também a 
assinatura de um acordo marco global, a 
exemplo de compromissos já assinados por 
outros bancos transnacionais como Danske 
Bank (Alemanha), NAG (Austrália), Nordea 
(Península Escandinava), Barclays África 
(Inglaterra) e o próprio Banco do Brasil. 

Semana de luta – Dos dias 21 até o 
dia 25, bancários de todos os países latino-
americanos onde o banco espanhol atua 
realizaram manifestações. Em São Paulo as 
atividades ocorreram no dia 22, nas con-
centrações Casa 1 e 2 e nos call centers  SP 
1 e SP 2 e no dia 23, no Casa 3. 

“O Santander Brasil lucrou R$ 5,9 
bilhões até setembro deste ano, o que 
representa um crescimento de 9% 
em relação a igual período de 2010. 
Esse resultado contribuiu com 25% do 
lucro mundial do grupo espanhol, a 
maior participação de um país onde o 
banco tem presença em todo mundo”, 
observou Rita Berlofa, secretária de 
Finanças do Sindicato e funcionária do 
Santander.

Aditivo em negociação
Trabalhadores cobram renovação do acordo coletivo de trabalho

JAILTON GARCIA

Rita Berlofa, 
diretora executiva
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Foi aprovada por aclamação no dia 17, 
em Brasília, a criação do Fórum em 

Defesa dos Trabalhadores Ameaçados 
pela Terceirização, que já conta com 
adesão das centrais sindicais CUT 
e CTB, da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), da 
Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anamatra), do 
Centro de Estudos Sindicais e Economia 
do Trabalho (Cesit) da Unicamp, do 
Dieese e do Movimento Democracia 
Direta (MDD). 

Na ocasião, também foi lançado o 
abaixo-assinado intitulado Manifesto em 
Defesa dos Trabalhadores Ameaçados 
pela Terceirização, elaborado por 
integrantes do Fórum.

“Todas as falas convergiram no sentido 
de evitar a aprovação pelo Congresso 
do substitutivo do deputado Roberto 

Santiago (PSD-SP) ao PL 4.330 de 
Sandro Mabel (PMDB-GO) que acabam 
com a distinção entre atividade-meio 
e atividade-fim, tornando definitiva 
a possibilidade de terceirização em 
qualquer etapa do processo de produção 
e de serviços”, disse a diretora executiva 
do Sindicato Ana Tércia Sanches.

A maioria patronal da Comissão 
Especial sobre a Regulamentação 
do Trabalho Terceirizado da Câmara 
garantiu a aprovação do substitutivo 
do deputado Roberto Santiago (PSD-
SP) ao PL 4.330/2004 do deputado 
Sandro Mabel (PMDB-GO), que 
amplia a terceirização e prejudica 
os trabalhadores. A luta contra a 
precarização do emprego, no entanto, 
continua forte, ganhando adesão 
da sociedade civil e de entidades 
representantes dos trabalhadores.

Fórum ampliará a luta
Frente une trabalhadores, acadêmicos, deputados, juízes e procuradores

Em combate ao preconceito que vitima 
soropositivos o Sindicato realizou no 

dia 1 de dezembro atividade na Praça 
do Patriarca, região central de São 
Paulo. A mobilização aconteceu na data 
internacionalmente instituída como o Dia 
Mundial de Combate à Aids. 

Durante o evento, foi realizado a 
apresentação de uma peça pelo grupo 
teatral Filhos da Dita, ligado ao Instituto 
Pombas Urbanas e formado por jovens 
da Cidade Tiradentes. A montagem tem 
como objetivo chamar a população a 
refletir sobre a importância da prevenção 
ao HIV, que mata milhões de pessoas 
no mundo. Estima-se que 1,8 milhões 
de pessoas morreram em 2010 devido à 
doença.

Preservativos e panfletos foram 
distribuídos com orientações sobre como 
se proteger do contágio e esclarecendo 
que a Aids não se transmite pelo ar, uso 
comum de talheres, copos, sanitários e 
nem mesmo por meio de beijos. “Apesar 
de o Brasil ser referência no tratamento 
da Aids graças ao atendimento no 

Sistema Único de Saúde (SUS)  a melhor 
forma de evitar a doença continua sendo 
a prevenção”, explicou Walcir Previtale 
(foto), secretário de Saúde do Sindicato. 
Ele lembrou que a recomendação 
de número 200 da Organização 
Internacional de Trabalho (OIT) proíbe 
discriminação ou estigmatização dos 
trabalhadores, em particular os que 
buscam e os que se candidatam a um 
emprego. “As empresas não podem 
pedir exame de HIV para contratar 
trabalhadores”, destacou.

SaúDE

Bancários no combate à aids
Sindicato organizou ato no dia 1 e reforçou as medidas de prevenção

JAILTON GARCIA
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a luta dos bancários 
contra o racismo ecoou 

pelas ruas do centro no 
dia 17, no cortejo pelo 
Dia da Consciência Negra 
celebrado no domingo 20. 
Ao som dos atabaques da 
escola de samba Tom Maior, 
o cortejo partiu da sede 
do Sindicato rumo à Igreja 
Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos.

Foram lembradas 
personalidades como Oxum 
(Orixá que rege o ano de 
2011 e representa a riqueza, a fartura 
e as águas dos rios), a sambista Dona 
Ivone Lara, que aos 90 anos será tema 
do enredo da Escola de Samba Império 
Serrano, e Luiza Mahin, uma das líderes 
da Revolta dos Malês, contra a escravidão 
e a intolerância religiosa há mais de 170 

anos.
Para o diretor do Sindicato Júlio César 

Silva Santos o ato é primordial para 
dialogar com a categoria sobre a questão 
racial no mercado de trabalho. “Essa 
atividade reforça nossa luta pela igualdade 
nas instituições financeiras”, disse.

ato pelo fim das agressões
Dia pela Eliminação da Violência teve também palestra

CIDaDaNIa

a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) 

e a Marcha Mundial das 
Mulheres foram às ruas 
do centro no dia 25, 
Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência 
contra a Mulher. As ativistas 
distribuíram uma cartilha 
com informações sobre a 
Lei Maria da Penha, que 
protege mulheres contra 
a violência doméstica e 
familiar.

Palestra – A data também foi lembrada 
com debate na Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp). A palestrante, a 
psicóloga e coordenadora do Observatório 
da Mulher, Rachel Moreno, falou sobre a 
representação estereotipada do gênero 
feminino na mídia. “A violência contra a 
mulher também deve ser combatida no 
plano simbólico e isso deve acontecer prin-

cipalmente em duas frentes: nas escolas e 
nos meios de comunicação”, disse.

A diretora do Sindicato Neiva Ribeiro 
deu um exemplo: “Estamos pensando em 
um projeto de lei que torne obrigatório o 
conhecimento sobre a Lei Maria da Penha 
em todos os concursos públicos. Seria 
uma forma de difundir esse mecanismo 
de denúncia.”

Cortejo contra o racismo
Bancários foram às ruas animados pelo atabaque da Tom Maior

CONSCIêNCIa NEgRa 

MAURICIO MORAIS

A diretora do Sindicato Neiva Ribeiro

MAURICIO MORAIS

Júlio César Silva Santo diretor do Sindicato
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Campeão da Pesca é do Citi
Bancário vencedor conquistou o torneio em dupla de 2011

a terceira edição 
do Torneio de 

Pesca em Dupla 
realizada no dia 19, 
no Pesqueiro Maeda, 
em Itu, consagrou o 
bancário Pedro Silvério, 
do Citibank, e o seu 
convidado Rinaldo 
Ramos da Costa. A 
dupla campeã pescou 
55 quilos e foi premiada 
com um tablet, além 
de troféu e um kit de 
pesca.

A segunda colocação 
ficou com os bancários 
do Banco do Brasil Roberto Baptista Tazaki 
e Roberto Satoko, que receberam câmeras 
digitais depois de pegar 38kg de peixes. 
Na sequência do pódio, com o terceiro e 
quarto lugares, os bancários do Bradesco 
Milton Gomes e Wagner Vicari (35kg) e 
Silvio Gualter e Willian Massahiro (34kg), 
premiados com aparelhos GPS e telefones 
sem fioi respectivamente.

Completando a premiação, a dupla 
que participou como dependentes de 
um bancário do Citibank, Marco Antonio 
Munhos e Adriano Amadeu, pescaram 
30Kg e ganharam um aparelho de DVD 
cada um. 

O torneio de pesca contou com 

participação de 65 duplas. Todas levaram 
pra casa um kit com camisa personalizada 
do evento, vara telescopia, bóia e massa. 
O funcionário do Bradesco Francisco 
Junior e Robson Félix, dependente do 
bancário Wagner Vicari, foram sorteados 
com uma hospedagem no Hotel Ponta 
Verde, em Maceió, cortesia da CVC Santa 
Cecília que junto com a Bóias Barão, 
Churrasco Trindade, Massa Paturi, JJMA 
Embalagens, Louries Casa de Pesca, Brasil 
Pescaria, Loja Rei da Pesca, MMC Esportes 
e Rede Brasil Atual apoiaram o evento.
Veja a classificação completa do torneio 
e a galeria de fotos no http://www.
spbancarios.com.br/noticia.asp?c=18708

Festa do chope em Osasco
Evento que chegou a sua quinta edição esse ano já virou tradição

a quinta edição da Festa do Chope 
em Osasco superou em animação 

os eventos realizados nos anos 
anteriores. Centenas de bancários 
que trabalham em instituições 
financeiras públicas e privadas, 
empolgados pela bateria da Escola de 
Samba Tom Maior, tomaram a pista 
de dança do Metal Club na noite 
do dia 4. O ingresso deu direito à 
caneca, onde eram servidos chope 
e refrigerante à vontade. As festas 
do chope dos bancários, em São 
Paulo e em Osasco, já se tornaram 
tradição entre os eventos realizados 
anualmente pelo Sindicato.

MAURICIO MORAIS

MAURICIO MORAIS

Participantes do torneio de pesca em dupla

Escola de Samba Tom Maior



Folha bancária resumo • dezembro de 2011

1� MáRCIO



Folha bancária resumo • dezembro de 2011

1�

A ComédiA  
do CorAção

O que pode acontecer a um 
coração feminino, apaixonado 
e prestes a se casar? Peça lida 
com sentimentos humanos e 
nos leva à reflexões. A Paixão 
tem muita afinidade com a 
Alegria e o Sonho que a pro-
tege de todas as formas das 
maldades planejadas pela Dor, 
Ódio, Ciúme e o Medo, leia na 
página 21
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PaRQuES

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

Magic City
Estr. do Pavoeiro, 8.870. Acesso 
Rod. Índio Tibiriçá, km 58,5, 
entre Ribeirão Pires e Suzano,
☎ 4746-5800, ☎ 4746-5809 
www.magiccity.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 DEzEMBRO
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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

IMPORTaNTE:

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.

Wet’n WiLd
rodovia dos bandeirantes, 
km 72, itupeva, ☎ ����-�000, 
www.wetnwild.com.br.

dia 8 
MESTIÇO
Samba Rock e 
MPB

dia 9 
Não haverá 

funcionamento 

dia 16 
ISABEL TAVARES 
E BANCA BLACK 
COFFE

 22/12 
RENÊ SOBRAL
Samba

28/12
REYOU e banda 
VERSÕES ROCK 
QUARTA-FEIRA
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CINEMa MaIS BaRaTO
Associados ao Sindicato pagam o preço único de R$ 10 para 
assistir aos filmes em exibição na rede Cinemark. Não há 
restrições quanto a horário ou a dias da semana, mas cada 
associado pode adquirir no máximo seis ingressos por vez. 
Recomenda-se chegar à sessão com antecedência, uma vez 
que os vale-ingressos são trocados na bilheteria. Mas aten-
ção: as salas Cinemark Shopping Iguatemi, Cinemark Bra-
desco Prime e as salas 3D e XD não estão incluídas no con-
vênio. Os vales-ingresso devem ser adquiridos na Central de 
Atendimento do Sindicato, na R. São Bento, 413. Pagamen-
to somente a vista (em dinheiro ou cheque próprio).

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

CLuBES

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.

Neo geo World
Shopping Internacional de 
Guarulhos,
☎ 2086-9999, 
www.neogeoworld.com.br

DIVULGAçãO

CLuBE aSSOCIaçãO aTLéTICa guaPIRa
Rua Dr. José Camargo Aranha, 376, Jd. Guapira, São Paulo,

☎ 2243-8299,  www.clubeguapira.com.br, 
25% no acesso ao clube e na associação.

Aquário de São PAuLo 
rua huet bacelar, 407, ipiranga, ☎ 22��-��00 

www.aquariodesaopaulo.com.br

DIVULGAçãO

LazER E DIVERSãO

Clube dos Bancários
av. rio Xingú, 501, riacho 
Grande, são bernardo do 

campo, ☎ ����-00��/�000, 
www.clubedosbancarios.com.br,
isenção de pagamento do título e 
desc. 10% na taxa de manutenção.

metAlClube
av. luis rink, 501, rochdale, 

osasco, ☎ 3686-7401, 
clube@sindmetal.org.br, 
70% desc. na matrícula.
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o centro de Formação Profissional 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 ade-
quado 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.

Centro de Formação Prof issional

ESPANHOL PARA INICIANTE 9/1 à 28/5 segunda 19h às 21h 720 360 Centro
ESPANHOL INTERMEDIÁRIO 12/1 à 24/5 quinta 19h às 21h 720 360 Centro
CONTABILIDADE 9/1 à 19/1 seg à qui 19h às 22h 440 220 Centro
MATEMÁTICA FINANCEIRA 9/1 à 19/1 seg à qui 19h às 22h 440 220 Centro
LIBRAS II 23/1 à 11/6 segunda 19h30 às 21h30 720 360 Centro
LIBRAS 18/1 à 2/5 quartas 19h30 às 22h 720 360 Centro
ANÁLISE DE CRÉDITO 14/1 à 3/3 sabado 8h às 13h 510 255 Centro
CÂMBIO 14/1 à 25/2 sabado 8h às 13h 510 255 Centro
LEITURA INSTRUMENTAL EM INGLÊS 17/1 à 7/2 terça 18h45 às 21h15 360 180 Centro
GESTÃO DE CRÉDITO PJ 23/1 à 27/1 seg à sex 19h às 22h 370 185 Centro
FOTOGRAFIA 24/1 à 6/3 terça 19h00 às 22h 720 360 Osasco
FOTOGRAFIA 6/3 à 17/7 terça 18h30 às 20h30 720 360 Centro
PRODUTOS E SERVIÇOS BANCARIOS 14/1 à 11/2 sabado 9h às 13h 440 220
MERCADO FINANCEIRO 30/1 à 10/2 seg a sex 19h às 22h 510 255 Centro
CPA20 9/1 à 20/1 seg a sex 19h às 22h45 1000 480 Centro
CPA10 9/1 à 20/1 seg a sex 7h às 10h30 720 360 Centro
CPA10 23/1 à 3/2 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Centro
CPA20 23/1 à 3/2 seg a sex 7h às 10h45 1000 480 Centro
CPA10 6/2 à 17/2 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Osasco
CPA20 27/2 à 9/3 seg a sex 19h às 22h45 1000 480 Centro
CPA10 12/3 à 23/3 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Centro
INGLÊS PROFISSIONAL BÁSICO
MÓDULO II 

7/2 à 26/6 terça 18h45 às 21h15 720 360 Centro

INGLÊS PROFISSIONAL
INTERMEDIÁRIO MÓDULO II 

6/2 à 25/6 segunda 18h45 às 21h 1010 550 Centro
 

INGLÊS PROFISSIONAL
INICIANTE MÓDULO I 

28/2 à 27/6 ter e qua 7h30 às 8h45 720 360 Centro

curso	 período	 dias	 horário	 valor	 local
publico em 

geral assocido
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A ComédiA do CorAção
(90min, Livre)

O que pode acontecer a um coração feminino, apaixo-
nado 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 impe-
dida, 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 ama-
dododito - Rua Aimberé, 
236; ☎ 5083-2218; www.
amadododito.com. Ingres-
sos na bilheteria custam 
R$ 30. Bancários sindicali-
zados e dependentes pa-
gam R$ 12.

(60min, 14 anos)

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

mArido mAChão só dá Confusão
DIVULGAçãO

D
IV

U
LG

A
ç

ã
O

CHEQuE TEaTRO  
Endereço:

Rua 24 de maio, 35, 16º 
and., Conj. 1610, Centro, SP

☎ (11) 7221-9434
☎ (11) 2843-5995  

Site:
www.culturaelazer.art.br  

desconto: 50% na compra 
do talão que contém 12 fo-
lhas válidas para 12 peças 
teatrais a serem escolhidas 
no site do cheque teatro 
e sem prazo determinado 
para utilização. São mais 
de 50 peças a escolher, sua 
entrada é gratuita e seus 
acompanhantes ainda tem 
desconto. Comprando seu 
kit você ganha gratuita-
mente o cartão de vanta-
gens vale mais, adquira-o 
na sede do cheque teatro, 
faça o pedido por e-mail 
vanderlei@chequeteatro.
com.br, ou ainda por telefo-
ne: 7221-9434. Não cobra-
mos taxa de entrega.

Cz Produções
Teatro Itália

Rua Comendador José 
Xavier Gouveia, 26, Bela 

Vista, São Paulo.
☎ (11) 3101-5003   

www.czproduções.com.br
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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

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. 

Jingobel
(50min, 14 anos)

Sequestradas, uma homossexual carente e uma evan-
gélica fanática são levadas para o cativeiro que é um 
apartamento com uma velha inválida. A sequestrado-
ra é uma mulher desesperada, descontrolada e solitá-
ria 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, rejei-
ção 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 de-
pendentes pagam R$ 15.

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 estreia 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.

VIagENS

Pousada
Spazio al Mare
Rua Maria Madalena 
Faustino, 402, Juquehy, 
São Sebastião 
✆ (11) 3461-0973
✆ (11) 9217-1296
www.spazioalmare.com.br

Pousada 
Hi adventure
Rua Sotero José Faria, 610, 
Rio Tavares, Florianópolis

✆ (48) 3338-1030

www.hiadventure.com.br

CRV - agência de 
Viagens e Turismo 
Rua Guaraiúva, 510, 
Brooklin, São Paulo 

✆ (11) 3578-7300 
✆ (11) 3578-0525 

www.crvturismo.com.br
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POuSaDa SOLazER uBaTuBa
Av. Padre Manoel Da Nóbrega, 1263,

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

www.pousadalatoscana.com.br

Piemont Hotel & Flat
Av. Leopoldino Gonçalves de Souza, 

210, Vila das Flores Serra Negra
☎ (19) 3892-6150
☎ (13) 3233-1311

www.piemonteflat.com.br

BEM ESTaR 

Forever 
Rua da Glória, 649, ap 71, 
Liberdade, São Paulo 
✆ (11) 2157-8337 
✆ (11) 6967-3890 
www.foreverliving.com.br

FLORICuLTuRa 

Coroas para Velório 
✆ (11) 2936-0541  
✆ (11) 2548-3984
www.coroasparavelorio.
com.br

aSSESSORIa  
ESPORTIVa

RD Sports  
✆ (11) 2892-6862  
www.rdsports.com.br

PERSONaL TRaININg

RD Sports 
✆ (11) 2892-6862 
www.rdsports.com.br

Personal Rodolfo
✆ (11) 2982-0695
✆ (11) 8628-4973

CaLçaDOS 

Mentha Pimentha 
Av. Leão Machado, 100 , 
1º piso. Pq. Continental,  
SP ✆ (11) 3765-3724
www.menthapimentha.
com.br

Blue Star 
Calçada dos Cravos, 19, 
Centro Comercial 
Alphaville, Barueri  
✆ (11) 4191-5005

COSMéTICOS 

Mary Kay 
Rua Rodrigo Lobato, 95, 
Sumaré, São Paulo  
✆ (11) 3641-9859 
✆ (11) 8315-8853

Mary Kay - Elaine 
Rua Deputado João 
Sussumu Hirata, 365, ap 
63 A, Morumbi, São Paulo 
✆ (11) 9166-6705  
www.marykay.com.br

COMERCIaL
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auTO-ESCOLa 

CFC “a” Itaquera 
Av. Itaquera, 7758, 
Itaquera, São Paulo 
✆ (11) 2522-5070
✆ (11) 2944-7444 
www.cfcaitaquera.com.br

autoEscola Pilates 
Rua Delegado Everton, 19, 
Bela Vista, São Paulo 
✆ (11) 3129-5427
✆ (11) 3129-2043 
www.autoescolapilates.
com.br

MODa 

Ideal Shirts 
Rua Lisboa, 298, 
Jd. América,  São Paulo 
✆ (11) 3473-1466
✆ (11) 3473-1464 
www.idealshirts.com.br

Premium Camisaria 
Rua Delfina, 76, 
Vila Madalena. 
✆ (11) 9925-5002
✆ (11) 9824-2166 
www.premiumcamisaria.
com.br

antonieta Modas 
Rua Antonieta Leitão, 172, 
Freguesia do Ó, São Paulo 
✆ (11) 3297-7900
✆ (11)6872-1991 

Cores da Vida - 
moda infantil
Rua Voluntários da Pátria 
2180, loja 3, Santana, 
São Paulo - Capital.
✆ (11) 2959-7497
✆ (11) 2976-3459 
www.coresdavida.com.br

Cores da Vida - 
moda infantil
Shopping Frei Caneca, 2º 
piso, loja 304 - Cerqueira 
César, São Paulo
✆ (11) 3472-2455
✆ (11) 2959-7497 
www.coresdavida.com.br

Polo usa 
Rua Carneiro Leão, 175, 
Brás, São Paulo  
✆ (11) 3207-5049
✆ (11) 3208-9907 
www.polousa.com.br

auTO-CENTRO  
auTOMOTIVO 

Car House 
Av. Aurora Soares Barbosa, 
413, V. Campesina, Osasco 
✆ (11) 3683-9524
✆ (11) 3681-5134 
www.carhouseosasco.com.br

INFORMáTICa 

HD Informática 
Rua Frei Gaspar, 619, 
Centro, São Bernardo do 
Campo ✆ (11) 4339-2386
✆ (11) 3422-2739 
www.hdigital.inf.br

Matercop
Comercial e Serviços 
Rua Antonieta Leitão, 158, 
Freguesia do Ó, São Paulo 
✆ (11) 3932-4538
✆ (11) 3932-1285
www.grupomatercop.com.br

ÓTICaS

Óticas Metrópole
Todas as lojas do site 
São Bernardo do Campo 
✆ (11) 4123-5543
✆ (11) 5579-7574 
www.oticasmetropole.com.br

Óticas Crislens 
Pça Dom José Gaspar, 30,  
2º andar, Centro, 
São Paulo - Capital.
✆ (11) 3255-4571 

YOga 

Clínica Vida Total 
Rua dos Jacintos, 108, 
Mirandópolis, São Paulo 
✆ (11) 5581-0733  
www.vidatotal.com.br

COMERCIaL

deep
lAser
rua estados 
unidos, 701, 
Jd. europa,
são Paulo

✆ (11) ����-���1

www.deeplaser.com.br

Atenção: 
apresentamos aqui 
apenas uma parte 
dos quase 1.500 
convênios firmados 
pelo sindicato e 
que proporcionam 
descontos especiais 
para sindicalizados. 
Todos os detalhes e a 
lista completa podem 
ser conferidos no 
www.spbancarios.
com.br/descontos.asp.
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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

ESTéTICa E/Ou  
SaLãO DE BELEza

Belle & Shape
Academia Feminina e 
Centro de Estética
Rua Augusta, 193/99, 
Jardins, São Pualo 
✆ (11) 3884-8029
www.belleshape.com.br/

Mary Kay - Elaine 
Rua Deputado João 
Sussumu Hirata, 365, ap 
63 A, Morumbi, São Paulo 
✆ (11) 9166-6705  
www.marykay.com.br 

Studio DE 
Rua Professor Rubião 
Meira, 106, Pinheiros, 
São Paulo
✆ (11) 3061-5194  
estudio-de.blogspot.com

CHaVEIRO 

Chaveiro e  
Persianas alpha
Rua Martim Francisco, 
182, Santa Cecília, 
São Paulo.
✆ (11) 6671-3307

PRESENTES  
ExPERIêNCIa

a Vida é Bela
Rua Flórida, 1738, 1º 
andar, cj. 12, Brooklin,  
São Paulo
✆ (11) 2638-7978
✆ (11) 6696-0122 
www.avidaebela.com.br

aCaDEMIa 

Belle & Shape - 
academia Feminina e 
Centro de Estética
Rua Augusta, 1.939, 
Jardins, São Paulo  
✆ (11) 3884-8029 
www.belleshape.com.br/

DEPILaçãO 

Cristina Coelho
da Vera Cruz
Rua São Bento, 365, 
3º andar, conj. 34 e 35, 
Centro, São Paulo
✆ (11) 3105-9340
✆ (11) 9409-6094 

VENDaS PELa  
INTERNET

Polo usa 
Rua Carneiro Leão, 175, 
Brás, São Paulo  
✆ (11) 3207-5049
✆ (11) 3208-9907 
www.polousa.com.br

Cristina Coelho 
da Vera Cruz

rua são bento, 
365, 3º andar, conj. 
34 e 35, centro,  
são Paulo

✆ (11) 3105-9340 
✆ (11) 9409-6094

Ritmo Espaço 
de Dança
rua eloi 
cerqueira, 146, 
belenzinho,
são Paulo
✆ (11) 3586-6657 
✆ (11) 3876-6057 

www.ritmoespacodedanca.com.br

DaNçaS E OuTROS SERVIçOS 
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FISIOTERaPIa 

Central da Fisioterapia 
✆ (11) 2892-6862  
www.centraldafisioterapia.
com.br

OFTaLMOLOgIa

CERPO 
Av. Lucas Nogueria Garces, 
261, Jardim Mar,
São Bernardo do Campo 
✆ (11) 4126-6666
www.cerpo.com.br 

alpha Vison 
Pça Dom José Gaspar, 30, 
2º andar, Centro, SP
✆ (11) 3214-1275 
✆ (11) 3258-2383 

PSICOLOgIa

guacyra guarany
de Souza
Rua Professor Rubião 
Meira, 79, Sumaré,  São 
Paulo. ✆ (11) 3495-5759
✆ (11) 3871-0313 
www.guacyraguarany.
com.br

Mayra zimmerl Moreno 
Rua dos Jacintos, 108, 
Mirandópolis, São Paulo 
✆ (11) 5581-0733 

TERaPIaS  
aLTERNaTIVaS

Erik Motta Pereira 
Rua Professor Rubião 
Meira, 106, Jardim 
América, São Paulo
✆ (11) 3061-5197 

PODOLOgIa 

Maria Elisa
Colino Barreiros 
Rua Professor Rubião 
Meira, 106, Pinheiros,
São Paulo - Capital.
✆ (11) 4119-4387
✆ (11) 3061-5194 

aCuPuNTuRa 

Dr. Carlos alberto Kalil 
Neves R. Condessa 
Siciliano, 27, 
Santana,  São Paulo 
✆ (11) 2831-7797
✆ (11) 8198-8358 
www.ctnsantanna.com

Clínica Holom - unidade 
de Reabilitação Física 
Rua Joaquim Antunes, 
1093, Pinheiros,  São 
Paulo ✆ (11) 2389-3833
✆ (11) 2389-3834 
www.holom.com.br

zenqi - Consultório
de acupuntura 
Rua Augusto Calheiro,  
Jd. Silvia Maria, Mauá 
✆ (11) 4549-8106
✆ (11) 7860-7989 
www.zenqi.blogspot.com

FaRMáCIa 

Pharmacia Silva Bueno 
Rua Silva Bueno, 1488, 
Ipiranga, São Paulo 
✆ (11) 2063-1727
✆ (11) 2063-0227 
www.farmaciasilvabueno.com

CERPO - Hospital de Olhos Paulistas
rua abilio soares, 218, Paraíso,  são Paulo

✆ (11) 4126-6666 ✆ (11) 3050-3333
www.holhospaulista.com.br

ODONTOLOgIa 

Cavalli Odontologia Especializada
Rua Marques de Itu, 95, 2º andar conj D, 
Vila Buarque, Metrô República, São Paulo.

✆ (11) 3337-5361 ✆ (11) 6518-3877



Folha bancária resumo • dezembro de 2011

2�

gRaDuaçãO 

INPg Business School* 
Todas as unidades  
✆ (11) 3095-8400 
www.inpg.edu.br

uNISa - universidade
de Santo amaro* 
Todas as unidades - São 
Paulo 0800-171796
✆ (11) 2141-8555 
www.unisa.br

EDuCaçãO

CLíNICa DE  
REaBILITaçãO FíSICa

Clínica Holom - unidade 
de Reabilitação Física 
Rua Joaquim Antunes, 
1093, Pinheiros, São Paulo 
✆ (11) 2389-3833
✆ (11) 2389-3834 
www.holom.com.br

FISIOTERaPIa 

Clínica Holom - unidade 
de Reabilitação Física 
Rua Joaquim Antunes, 
1093, Pinheiros, São Paulo 
✆ (11) 2389-3833
✆ (11) 2389-3834 
www.holom.com.br

TERaPIaS  
aLTERNaTIVaS
 
Clínica Holom - unidade 
de Reabilitação Física 
Rua Joaquim Antunes, 
1093, Pinheiros, São Paulo 
✆ (11) 2389-3833
✆ (11) 2389-3834 
www.holom.com.br

SaúDE

FOREVER
Rua da Glória, 649, 
ap 71, Liberdade, 
São Paulo

✆ (11) 2157-8337
✆ (11) 6967-3890

www.foreverliving.com.br

deSenho digitAL 
avenida maria coelho aguiar, 694, sala 1, 
Jardim são luiz, são Paulo 
✆ (11) 3481-3668 
www.desenhodigital.com.br

CuRSOS DE INFORMáTICa
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FaSM - Faculdade
Santa Marcelina 
Unidade Perdizes:
Rua Dr.Emilio Ribas, 89 – 
Unidade Itaquera: Rua 
São João das Duas Barras, 
95, São Paulo
✆ (11) 3824-5800
✆ (11) 2217-9110 
www.fasm.edu.br

CuRSOS

Mary Kay 
Rua Rodrigo Lobato, 95,
Sumaré, São Paulo  
(11) 3641-9859 
(11) 8315-8853

PRO FISCuM CuRSOS 

Preparatórios para 
Concursos Públicos 
Av. Marechal Rondon, 
151, 2º andar,
Centro, Osasco
✆ (11) 2821-2768  
www.profiscum.com.br

COLégIOS E/Ou  
ESCOLINHaS DE  
EDuCaçãO INFaNTIL,

Colégio alexandra 
Rua Alencar Araripe, 1301,
Vila Conde do Pinhal, São 
Paulo - Capital.
✆ (11) 2946-2249  
www.colegioalexandra.
com.br

Smart Kids School 
Rua Tomé de Souza, 164, 
Alto da Lapa, São Paulo 
✆ (11) 3647-9071  
www.smartkidsschool.
com.br

www.colegiosaomatheus.com.br

Colégio São 
Matheus
rua dr. Felice buscaglia, 
253, são mateus, são Paulo

✆ (11) 2962-3010
✆ (11) 2962-6233 

EDuCaçãO
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aPTOS aLugaM-SE

aVIaçãO
1 dorm., frente  ao mar, p/ 
6 a 8 pessoas, 1 dorm., sala, 
móbiliado,  c/ ou s/ garagem, 
fins de semana ou temporada 
✆ 3978-3844 e ✆ 7102-4106 
Tratar com Neyde.

CaRaguaTaTuBa 
Para finais de semana, Natal 
e Ano Novo, em frente para o 
mar, valor a combinar  
✆ (11) 3851-6098  
Tratar com  Rose.

guaRuJá 
Astúrias, próximo da praia, 
para 5 pessoas, ✆ 5589-7373 
com Loyda.

guaRuJa 
Pitangueiras, 4 pessoas, 
1dorm, sala, cozinha, área de 
serviço, mobiliado, serviço de 
praia ótima localização,  
✆ 2281-9234 com Ana. 

guaRuJa
Pitangueiras, 4 pessoas, 
1dorm, sala, cozinha, 
sacada/área do condomínio 
com serviço de praia, vaga 
garagem, ✆ 3904-5115 c/ 
Ildefonso.

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

PRaIa gRaNDE 
Para temporada excelente, 1 
quarteirão da praia,  
✆ 2541-1360 com Eliane.

PRaIa gRaNDE
Boqueirão/ Guilhermina, 
mobiliado,  2 dorms,  sala, 
cozinha, ✆ 2947-0961 e  
✆ 2969-6978 com Vera.

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

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

PRaIa gRaNDE 
Tupi, para acomodar 6 
pessoas, 1 dorm, sala, 
cozinha, 1 vaga, próxima ao 
mar, temporada ou final de 
semana, ✆ 3966-3523.

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 com 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 com Sônia.

CONSOLaçãO 
2 dorms, c/ armários, sem 
garagem, Rua da Consolação, 
próximo ao Mackenzie e do 
metrô Higienópolis, área de 
70m2, ✆ 3082 -2673 c/ Lair.

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

VILa guILHERME 
Novo, 3 dorms, 1 suíte, piso 
laminado, face norte, 1 vaga, 
lazer completo,  doctos ok p/ 
financiamento e FGTS  R$ 268 
mil, ✆ 9693-2585 Silvana. 

CaSaS aLugaM-SE

BOIçuCaNga 
Litoral Norte, 2 dorm, sala, 
cozinnha, vaga para 3 carros, 
tv, geladeira, ventilador de teto, 
p/ 10 pessoas, muita natureza, 
✆ 3694-3025 c/ Waldo. 

CaRaguaTaTuBa 
Temporada, 300 mts da 
praia, p/ 10 pessoas c/ tv, 
churrasqueira, 3 vagas,  ✆ 
2293-4404 ✆ (12) 3882-5039 
com Giuseppe.

ITaNHéM 
3 dorms, 3 vagas, próximo 
colônia do Itaú, temporada, 
feriado e final de semana ✆ 
2641-1447 e ✆ 9649-6747 
Tratar com Ademir.

PRaIa gRaNDE 
Caiçara, 3 dormitório, piscina, 
salão de jogos, churrasco, 
4 vagas ✆ 2684-4579 e ✆ 
9777-3501, com Sandra.

PRaIa gRaNDE 
Solemar, 2 dorms, sala, 
cozinha, churrasqueira, 2 
vagas garagem, ✆ 9386-7537 
Tratar com Antonio.

PRaIa gRaNDE 
Vila Tupi, 12 pessoas, R$ 
130/ dia, 6 pessoas R$ 65/ 
dia, vaga, churrasqueira, 
ventilador de teto ,  
✆ 4703-6492 e ✆ 9372-4926  
Falar com Lucia ou Aristides.

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

CaSaS VENDEM-SE

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

JuQuITIBa 
Chácara com 31.500 m2, 
riacho, lago, em paraíso 
ecológico, 115.000 ou troco 
por imóvel na capital ou 
litoral/SP, ✆ 8138-8962.

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

CaRaguaTaTuBa 
Com 300m² no loteamento, 
Jd. das Palmeiras próximo ao 
Shopping, ✆ 2621-7348/  
✆ 9732-1053.

gRaNJa VIaNa
Parque das Artes, Estr. Capuava, 
condições de financiamento, 
707 m², peq. aclive, R$ 150 mil, 
✆ 9151-5010 com Marco ou  
✆ 3783-3651 com Sandra ou 
Marco à noite.

IBIúNa 
Cond. fechado, 5 km do centro, 
1.450 metros quadrados, 
c/escritura, R$ 40 mil,  
✆ 9397-7074 e ✆ 3696-2546 
com Joelma após às 20h30.
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ITaNHaéM 
Cibratel II, 10x30m, 
documentação em dia, quero 
R$ 12 mil ou troco por carro no 
mesmo valor, ✆ 8412-3459.

MOgI 
Condomínio, Aruã Eco 
Park de luxo com toda 
infra-estrutura, quadra 16 
lote 22 já possui a planta 
do imóvel doc’s ok. aceito 
financiamento, ✆ 6526-4127.

PERuIBE 
Estância Balneária Belmira 
Novais, 11 x 34 374 mts2, 
com duas frentes, com 
escritura, - 3904-5115  com 
Ildefonso. 

STa CRISTINa II 
640m². Rod. Raposo Tavares, 
km 274,5, Itaí- SP R$ 20 mil, 
- 8225-2505.

VEíCuLOS

CORSa WIND 1.0 ��/�� 
Rodas de liga leve, 
desenbaçador e limpador 
traseiros, insulfilme multlock 
e alarme controlar e doc. 
Ok, placa final 2, R$ 9.800, 
- 9242-0264 Denilson.

ECO SPORT 
Preta, ano 2005 2.0 XLT 
completa, linda, - 7816-7848.

FIaT PaLIO 
2 portas, fire, flex, cor prata, 
2007/2008, completo, - 9790-
1101.

FORD Ka 1.0 FLEx 200� 
Novo, preto, 2 portas, alarme 
de fabrica, única dona, IPVA 
2011 pago e vistoriado 
2011, ótimo estado R$ 18mil 
- 6341-9035 c/ Vanessa.

SaVEIRO 
Excelente estado, 1996, 
cor preta, 1.8 gasolina R$ 
10.700, doc. e controlar ok, 
- 3931-0697/ 8634-9365 com 
Antonio.

STRaDa 
aDVENTuRE 1.� 2002 
Cabine estendida, azul 
marinho, completo,segundo 
dono, R$ 22mil, ✆ 9133-
8883, tratar com Alexandre 
ou ✆ 7639-9584, com Cleide.

DIVERSOS

aQuáRIO COMPLETO 
Aquário 40lts, bomba de ar, 
filtro de água, aquecedor 
termômetro, - 2568-1638.

CaDEIRa C/ BRaçOS 
Cromado cokm braços, 
assento e encosto preto, tipo 
couro R$ 200, ✆ 3978-3844 
falar com Danielle.

CaMa PaRa CaCHORROS
Com até 8 kgs, 
emborrachada, vermelho por 
fora, de espuma forrada por 
dentro, com almofada extra 
macia, R$ 80, ✆ 8072-4233.

CELuLaR  SCI FONE 
Sem uso na caixa, R$ 200,  
✆ 2783-6244 e  
✆ 9390-4343  
Tratar com Claudia.

DVD PORTáTIL Da PHILIPS 
Sem uso e na caixa, com 
adaptador para carro e 
controle, reproduz tudo, 
ótimo para crianças também 
R$ 200, - 2651-5669.

ESTaNTE 
Sala, tabaco c/ preto, 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  
Tratar com Danielle. 

MOTO ELéTRICa 
A Gatinha da Bandeirantes, 
rosa, crianças até 8 anos, 
ótimo estado, pouco tempo 
de uso, R$ 350, ✆ 2783-
6244/ 9390-4343 c/ Claudia.

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

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

TITuLO FaMILIaR 
São Paulo F.C.Morumbi, - 
3743 8826 - 9901 4277  
com Orlando.

CLaSSIFICaDOS

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.

PArA AnunCiAr:
www.spbancarios.com.br/descontos.asp,

eM “CLASSifiCAdoS”

Bangraf
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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



Invista
no que é seu.

Por que pagar de 200% a 300% de juros de
cartão de crédito e no cheque especial?
Saia desta situação, simule nossos empréstimos.

Ao lado dos bancários

Sede: Rua São Bento, 365, 18º andar, (11) 3295-1555
Centro: Rua São Bento, 413, (11) 3188-5314 / (11) 3188-5315

Berrini: Av. Santo Amaro, 5914, (11) 5102-4451
Paulista: Rua Carlos Sampaio, 305, (11) 3541-3287

Osasco: Av. Pres. Castelo Branco, 150, (11) 3681-4267

www.bancredi.com.br

Torne-se cooperado da Bancredi!

• Você pode antecipar as parcelas do 13º salário, 
da PLR e a restituição do imposto de renda. 
Consulte datas no site.

COOPERATIVA FORTE

CONHEÇA TAMBÉM
SINDSHOP: Seu site de compras pela internet

Compre com descontos especias sem precisar sair de casa.
Se já é associado acesse: www.sindshop.com.br


