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Juvandia Moreira, 
a primeira presidenta

Funcionária do Bradesco fez história 
ao liderar a Chapa 1 da CUT e vencer a 

eleição do Sindicato com votação recorde
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Reconhecimento e responsabilidade. Esse é o resultado que retiro das urnas 
neste processo democrático que elegeu a diretoria do Sindicato para o triênio 

2011/2014. Agradeço em meu nome e dos diretores eleitos os votos recebidos. Estamos 
empenhados para responder à altura a confiança que recebemos. Agradeço também a 
todos que participaram do processo.

Temos consciência dos nossos avanços, mas ainda há muito a conquistar numa 
categoria conduzida por um Sindicato Cidadão, que busca respeito aos trabalhadores 
por meio da ampliação dos direitos.

E, para isso, contamos com a participação dos bancários nas ações do nosso Sindicato, 
a começar pelo próximo desafio: a Campanha Nacional. A categoria quer aumento real 
de salários, participação maior nos lucros e resultados, melhores condições de trabalho, 
que passam pela ampliação dos postos de trabalho e pelo fim da pressão por metas 
abusivas. O combate à terceirização, a busca por igualdade de oportunidades e um 
plano de cargos e salários para todos também fazem parte da nossa luta permanente e 
dos desafios dessa gestão.

Nós bancários fortalecemos a pauta da classe trabalhadora. Por isso fomos às ruas 
no Dia Nacional de Mobilização, organizado pela CUT em 6 de julho. Juntamo-nos 
às demais categorias para dizer que o projeto de sucesso de crescimento econômico, 
baseado no emprego e renda, tem de ser mantido.

Como disse o presidente Lula em recente visita ao nosso Sindicato, derrubamos uma 
série de tabus, como o de que o crescimento do salário mínimo geraria inflação ao 
lembrar que em seu governo o aumento de salários e a geração de empregos foram 
fundamentais para o desenvolvimento do país, com distribuição de renda.

Trabalhamos o ano inteiro, construímos o lucro dos bancos, do setor de serviços, da 
construção, da indústria, do comércio, fazendo com que o Produto Interno Bruto (PIB) 

crescesse significativamente.  
Nos últimos sete anos, 
nossa categoria conquistou 
aumento real, após forte 
mobilização e greve. 
Lutamos para que a renda 
seja mais bem distribuída. 
Avançamos e não abriremos 
mão de manter o Brasil 
nesse caminho.
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Compromisso com os trabalhadores
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Funcionária do Bradesco desde 1992, 
trabalhou em agências bancárias e 

no câmbio na Nova Central. É formada 
em Direito e pós-graduada em Relações 
Internacionais. Em 1997, tornou-se diretora do 
Sindicato e dirigiu as secretárias de Assuntos 
Jurídicos e de Organização, além da Geral. É 
integrante do sindicato mundial de bancários 
e conta um pouco de sua história e das lutas 
que quer empreender ao lado da categoria.

Desafios
“Bem, não dá para falar de sindicato sem 

falar de emprego, da luta pela manutenção 
e pela ampliação dos postos de trabalho 
nos bancos, com bancários. Queremos a 

valorização dos trabalhadores, com melhores 
salários e maior participação no lucro dos 
bancos. Além disso, a saúde do trabalhador, 
onde temos muito a avançar. E, depois de 
todo esse processo, garantir que as pessoas 
se aposentem com dignidade, com plano 
de saúde e previdência complementar 
assegurados. Para alcançar tudo isso, temos 
de melhorar nossa comunicação com 
o bancário, a organização nos locais de 
trabalho. Temos essa preocupação de estar 
cada vez mais próximos do trabalhador: 
com o aprimoramento de ferramentas de 
comunicação como os torpedos, site entre 
outros”. A entrevista completa está no www.
spbancarios.com.br/noticia.asp?c=17439.

o debate sobre a reforma política é 
o aperfeiçoamento da democracia 

no país. Foi assim que o deputado 
federal Ricardo Berzoini (PT-SP) resumiu a 
importância do tema, durante o Momento 
Bancário em Debate Especial no dia 27 

junho. O programa, apresentado pela 
presidenta Juvandia Moreira foi transmitido 
ao vivo pelo site do Sindicato (www.
spbancarios.com.br) e via twitcam pela Rede 
Brasil Atual, e deu a oportunidade para 
que internautas enviassem suas perguntas 
e comentários sobre o assunto que está na 
pauta do Congresso Nacional.

“Lutamos muito para conquistar a 
democracia em nosso país e não podemos 
desprezar isso. A Constituição diz que todo 
poder emana do povo, mas sabemos que 
nosso atual sistema político, apesar de alguns 
méritos, tem muitos defeitos. Ao discutir 
uma reforma política estamos discutindo 
formas de aperfeiçoar esse sistema para que 
ele chegue o mais próximo possível do que 
diz a Constituição”, resumiu Berzoini. Veja 
matéria completa no www.spbancarios.com.
br/noticia.asp?c=17485.

Chapa 1 da CUt vence eleição
Funcionária do Bradesco Juvandia Moreira é a primeira mulher eleita

os bancários escolheram a Chapa 1, 
ligada à CUT. No dia 17 de junho, a 

Comissão Eleitoral divulgou o resultado 
oficial da eleição do Sindicato: 26.545 
(83,49%) votos para a chapa 1, 5.249 
(16,51%) votos para a chapa 2, 606 nulos 
e 298 brancos. Ao todo, 32.740 bancários 
foram às urnas.

Com isso, pela primeira vez em seus 88 
anos de história, o Sindicato dos Bancários 
e Financiários de São Paulo, Osasco e 
Região será conduzido por uma presidenta 

eleita: Juvandia Moreira. “Agradeço a 
todas as bancárias e a todos os bancários 
que depositaram sua confiança no trabalho 
que essa diretoria tem desenvolvido até 
aqui. Agradecemos também a todos 
que participaram e valorizaram esse 
tão importante processo: os candidatos 
da outra chapa, os trabalhadores que 
estiveram na estrutura do processo 
eleitoral, enfim, todos que fizeram dessa 
uma eleição democrática, transparente e 
que fortaleceu nossa categoria”, afirmou.

CaPa

Visita ilustre no Sindicato
Bancários recebem o ex-presidente Lula na sede da entidade

o Sindicato dos Bancários de São 
Paulo recebeu um ilustre visitante 

no dia 28 de junho. O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido 
pelos representantes dos bancários e 
falou sobre política. Acompanhado 
da presidenta da entidade, Juvandia 
Moreira, Lula cumprimentou rostos novos 
e abraçou velhos conhecidos.

“A cabeça da gente faz uma viagem 
ao passado”, disse o presidente de 
honra do PT, referindo-se às lembranças 
da militância nos anos 1980. “Minha 

relação com esse Sindicato vem desde 
a campanha para a eleição do Augusto 
(Campos), em 1978”, resgatou Lula, que 
ocupou a mesa do auditório ao lado da 
atual presidenta e de quase todos os 
ex-presidentes da entidade desde 1979: 
Augusto Campos, Luiz Gushiken, Gilmar 
Carneiro, Ricardo Berzoini e Luiz Cláudio 
Marcolino. “Só faltou o (João) Vaccari 
que tinha um compromisso e não pôde 
ficar”, justificou Juvandia. Veja matéria 
completa no www.spbancarios.com.
br/noticia.asp?c=17499.

PolítiCa

MB eM deBate

Reforma política em pauta
Deputado Federal Ricardo Berzoini fala para os bancários em debate

JAILTON GARCIA

PAULO PEPE

PeRFil

Juvandia fala dos desafios
Presidenta eleita vai liderar a luta dos bancários por melhores condições

Lideranças sindicais comemoram vitória da Chapa 1

MAURICIO MORAES
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Campanha por mais valorização
Pauta de reivindicações específicas já está com a direção do banco

Mobilizar os bancários e pressionar o 
banco para melhorar as condições 

de trabalho e a renda dos empregados. 
Esses são os principais objetivos da 
Campanha Nacional de Valorização dos 
funcionários do Bradesco, iniciada pelo 
Sindicato.

Os trabalhadores estão reivindicando 
um Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
justo e transparente; auxílio-educação; 
melhorias no plano de saúde, com 
a inclusão dos pais; manutenção do 
convênio médico após a aposentadoria; 
melhores condições de trabalho com 
mais contratações e mais segurança nas 
agências; e fim do assédio moral e das 
metas abusivas, entre outras.

“Os funcionários querem ser 
valorizados na carreira, com 
melhores salários, condições de 
trabalho adequadas para produzir e 
dar atendimento de qualidade aos 
clientes, sem metas abusivas, assédio 
moral e adoecimento. Enquanto 
não conseguirmos avançar nessas 
reivindicações, todo ano haverá 
campanhas”, afirma a diretora do 
Sindicato Neiva Ribeiro.

Mote
Com o tema O Reino da Presença, a 

campanha faz alusão à dura realidade 
que os bancários enfrentam no trabalho 
em contraposição ao que prega a 

trabalhadores iniciam a luta
Consulta feita pelo Sindicato esteve à disposição até o dia 8 de julho

os bancários de São Paulo, Osasco 
e região responderam consulta 

do Sindicato e que servirá de base 
para nortear os debates em torno das 
reivindicações que integrarão a pauta da 
Campanha Nacional 2011 a ser entregue à 
federação dos bancos (Fenaban).

O questionário foi dividido em cláusulas 
econômicas, condições de trabalho, 
sociais, segurança, além de formas de 
fortalecer a mobilização. O envio das 
opiniões terminou no dia 8 de julho e até 

o fechamento da edição os resultados não 
tinham sido apurados.

O resultado da consulta será levado às 
conferências estadual e nacional para ser 
debatido também por bancários de outras 
cidades e estados. É um longo processo 
que define as reivindicações gerais a serem 
entregues aos banqueiros”, afirma a 
presidenta do Sindicato, Juvandia Moreira.

A Conferência Estadual dos Bancários 
acontece no dia 23 de julho e a Nacional, 
nos dias 30 e 31 de julho, em São Paulo.

Reivindicações de SP definidas
No Conecef trabalhadores do país se unem em torno da pauta específica

Reconhecimento da insalubridade 
nas funções de avaliador de penhor, 

manutenção da pontuação na ascensão 
profissional dos auditores e condições 
gerais de acessibilidade em todas as 
dependências da Caixa Federal estão entre 
as prioridades que serão levadas pelos 
delegados de São Paulo ao 27º Congresso 
Nacional dos Empregados (Conecef).

As propostas foram apresentadas 
durante o congresso estadual realizado 
no sábado dia 2 de julho, no Sindicato, 
e que reuniu representantes de 
empregados da ativa, dos aposentados e 
de pessoas com deficiência.

De acordo com a dirigente sindical 
Jackeline Machado, uma das principais 
discussões que serão travadas no 27º 
Conecef será em torno da acessibilidade. 
“Estamos aprendendo a lidar com a 
realidade dos colegas com deficiência 
e a participação de representantes 
nos congressos estadual e nacional é 
imprescindível para que eles possam 
expressar suas necessidades que vão 
muito além do preenchimento da cota”, 
destaca o dirigente.

Outra reivindicação dos empregados 
paulistas é a atualização dos valores das 
diárias dos bancários que são destacados 
para trabalhar em unidades instaladas no 
interior e outros estados.

Conecef
No congresso estadual foram eleitos 

os delegados de São Paulo para o 27º 
Conecef que aconteceu nos dias 9 e 10 
de julho, também na capital paulista. 

O congresso nacional debateu a 
organização do movimento, saúde e 
condições de trabalho, Saúde Caixa, 
Funcef, segurança bancária, jornada, 
isonomia, entre outros temas que 
definiram a pauta específica a ser 
entregue à direção do banco para a 
renovação do acordo coletivo específico.

A exemplo dos anos anteriores, as 
negociações específicas com a Caixa 
ocorrerão concomitantemente às 
gerais da categoria com a federação 
dos bancos. Essas reivindicações gerais 
serão definidas durante a Conferência 
Nacional dos Bancários nos dias 30 e 
31 de julho.

BRadeSCo

MAURICIO MORAES

CAETANO RIBAS

Dirigentes sindicais apresentam reivindicações dos trabalhadores

Congresso Estadual dos empregados da Caixa ocorreu na Sede do Sindicato
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delegados são eleitos
Bancários de São Paulo foram eleitos para o Congresso Nacional

P iso e interstícios da Carreira de 
Antiguidade e pontuação da 

Carreira de Mérito, jornada de seis 
horas para comissionados, Previ e Cassi 
para todos, Brasil Dental, Fusesc e a 
função do banco público são os temas 
principais debatidos durante o 22º 
Congresso Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil.

Os delegados de São Paulo, Osasco 
e região foram eleitos em assembleia 
realizada na noite do dia 29 de junho 
na Quadra do Sindicato. O congresso 
aconteceu nos dias 9 e 10 de julho, 
em São Paulo, e definiu a pauta de 

reivindicações específicas que será 
entregue à direção do Banco do Brasil 
para a renovação do acordo coletivo 
aditivo à Convenção Coletiva Nacional.

“A campanha unificada já provou ser a 
mais acertada para assegurar conquistas 
ao conjunto dos trabalhadores. Nos 
últimos anos tivemos aumento real nos 
salários, avanços no plano de cargos e 
salários, melhora na participação nos 
lucros e resultados, além de avanços 
sociais importantes como a ampliação 
da licença-maternidade para 180 dias”, 
afirma a secretária-geral do Sindicato e 
funcionária do BB, Raquel Kacelnikas

Perseguição no trabalho
Gerentes são pressionados a se candidatar para cargos inferiores

a atual estrutura organizacional 
imposta pela direção do Banco do 

Brasil tem deteriorado as relações no 
trabalho, onde a lógica é tão perversa 
que o cumprimento de metas é 
colocado acima de tudo, a concessão 
do abono é vinculada ao resultado das 
vendas e há ameaças constantes de 
descomissionamento.

Diante dessa situação, o Sindicato 
procurou as gerências regionais e 
gerentes, que negaram as denúncias. 
“Deixamos claro que não abriremos mão 

de nossa responsabilidade de defender 
os trabalhadores, como fizemos nos atos 
nas agências USP e Trianon”, afirma o 
dirigente sindical Hildo Montenegro.

Mesmo depois da reunião, o Sindicato 
recebeu denúncia que os bancários da 
Gerência Regional de Varejo Centro Sul 
que não estão alcançando as metas, são 
intimidados a se cadastrar em cargos 
inferiores, reduzindo sua remuneração 
mensal. “Não vamos aceitar esse absurdo. 
Isso tem afetado a auto-estima e a saúde 
dos bancários”, diz o dirigente.

BaNCo do BRaSil
CAETANO RIBAS

itaú UNiBaNCo

ações contra demissões
Trabalhadores organizam protesto em todo o país contra as dispensas

os trabalhadores do Itaú Unibanco 
de todo o país irão retomar as 

mobilizações contra as demissões na 
empresa. A decisão saiu durante reunião 
da Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) realizada no dia 28 
de junho.

“Os bancários estão com medo de 
perder seus empregos, especialmente 
após a entrevista de Roberto Setúbal à 
revista Exame em que ele afirma que 
‘é hora de cortar’”, afirma Jair Alves, 
um dos coordenadores da COE. “Os 
bancários enfrentam péssimas condições 

de trabalho, pressão constante por 
metas elevadas e sobrecarga de serviço 
que levam ao adoecimento.” 

Na mobilização está previsto também 
o relançamento da campanha nacional 
contra as demissões, deflagrada em 
2010. A ideia é organizar atividades 
e produzir materiais específicos para 
mobilizar os trabalhadores e denunciar 
aos clientes as práticas do Itaú 
Unibanco. “A política do banco também 
prejudica a clientela, que sofre com filas 
e ainda paga tarifas elevadas. Isso tem 
de mudar”, sustenta Jair.

Conquista dos bancários no PAC
Participantes terão garantia de pelo menos uma unidade previdenciária

o Sindicato conquistou o fim do 
benefício zero para participantes 

do antigo Plano de Aposentadoria 
Complementar (PAC). Está garantido a 
partir de agora o pagamento de pelo 
menos uma unidade previdenciária 
(R$ 264,42) por mês a título de 
complementação de aposentadoria para 
todos. Cerca de quinhentas pessoas nada 
recebiam e outras quinhentas tinham 
creditados valores inferiores a R$ 264,42.

“É uma grande vitória do Sindicato, que 
vinha lutando há muitos anos pelo fim do 
benefício zero. Era inaceitável que uma 
empresa do porte do Itaú Unibanco desse 
nada ou mesmo valores irrisórios para 

participantes de um plano de aposentadoria 
sob sua administração”, disse o diretor 
executivo do Sindicato André Luis 
Rodrigues, que também é integrante eleito 
do Conselho Deliberativo da Fundação Itaú 
Unibanco, que administra o fundo.

Retroativo
André reivindicou também que a 

conquista seja retroativa a janeiro. “O 
banco se mostrou disposto a atender 
e afirmou que se não houver nenhum 
impedimento jurídico atenderá a 
reivindicação”, disse. Para tirar dúvidas, 
entre em contato com André pelo 3188-
5272 ou andreluis@spbancarios

JAILTON GARCIA
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o Sindicato discutiu com a 
superintendência de relações 

sindicais do Santander o problema do 
estacionamento no Casa 2. 

O banco passou a cobrar de forma 
unilateral em 20 de junho, R$ 75 mensais 
no estacionamento interno e R$ 50 no 
externo. A entidade reivindicou que a 
empresa mantivesse a gratuidade, mas o 
banco negou.

“O que importa é que o pagamento 
dessas taxas vai, na prática, significar 
uma redução no salário dos 
empregados”, critica o diretor do 
Sindicato Mario Raia, acrescentando 
que alguns bancários relataram que a 

gratuidade de estacionamento era citada 
nas entrevistas de contratação como uma 
vantagem em se trabalhar no Casa 2.

Segurança
Outra questão apresentada foi 

quanto à segurança dos trabalhadores 
que passarão a usar um novo 
estacionamento externo, distante 
cerca de 500 metros do Casa 2. “Os 
funcionários terão de caminhar pela 
Avenida Guido Caloi, que possui 
muito tráfego, calçadas estreitas e 
onde ocorrem muitos assaltos”, disse, 
lembrando que muitos funcionários 
saem tarde da noite do trabalho.

insegurança no Casp
Bancários da concentração reclamam de riscos nos arredores do prédio

trabalhar no Casp tem sido uma 
experiência de risco para os cerca 

de 1.100 bancários ali instalados. 
Funcionários reclamam das condições de 
segurança nas ruas próximas ao prédio, 
na Vila Leopoldina, zona oeste da capital.

De acordo com o dirigente sindical Paulo 
Sobrinho (foto), para chegar ao trabalho 
os bancários são obrigados a driblar lixos 
acumulados e esquecidos nas calçadas, 
falta de iluminação pública, ocorrências 
de furtos. “Para ter ideia da gravidade 
do problema, há dois meses um homem 
foi esfaqueado ali perto. Caiu bem na 

entrada do estacionamento do prédio. 
Isso ocorreu no período noturno, quando 
os funcionários, boa parte mulheres, 
terminavam o expediente.”

Mesmo sendo competência da Polícia 
Militar o patrulhamento e da Prefeitura a 
manutenção dos equipamentos, Sobrinho 
acredita que o HSBC deveria aumentar o 
efetivo e ampliar o horário da segurança 
privada, o que ajudaria a coibir pequenos 
crimes. “A experiência nos diz que no Casp 
a presença da PM só é efetiva no período 
de greve, quando os trabalhadores menos 
precisam dela”, salienta o dirigente.

Faixas e panfletos denunciaram aos 
torcedores que chegavam para 

acompanhar a final da Copa Libertadores 
todo o desrespeito com que o banco 
espanhol – patrocinador do evento – trata 
seus funcionários e aposentados nas 
Américas. O protesto foi promovido pelo 
Sindicato, Afubesp, Fetec, Contraf/CUT 
e UNI Américas no dia 22 de junho em 
frente ao Estádio do Pacaembu, em São 
Paulo, pouco antes do jogo final entre 
Santos e Peñarol. 

O objetivo das entidades foi denunciar 
a fraude histórica empreendida pelo 
Santander, ao tentar colar sua imagem a 
um torneio que homenageia a memória 

daqueles que morreram para conquistar 
a independência das Américas diante 
da exploração colonial das potências 
europeias. 

“O banco tem explorado os 
trabalhadores em todos os países das 
Américas com práticas antissindicais, 
assédio moral para o cumprimento de 
metas absurdas e ainda dá calote nos 
aposentados do antigo Banespa apenas 
para acumular lucros cada vez maiores que 
são remetidos para a matriz espanhola 
e pagar salários milionários à diretoria 
executiva” diz a secretária de Finanças do 
Sindicato e vice-presidenta da Afubesp, 
Rita Berlofa. 

Protesto na libertadores

Trabalhadores denunciaram desrespeito do patrocinador do evento

PlR maior é conquistada
Negociação com Sindicato resultou em valor 20% superior à convenção

em negociação com a diretoria do 
Safra, o Sindicato conquistou reajuste 

de 20% em relação à CCT (Convenção 
Coletiva de Trabalho) na primeira parcela 
da Participação nos Lucros e Resultados 
dos bancários. O pagamento foi feito no 
dia 24 de junho.

“Novamente, por meio da negociação 
séria com a direção do banco, 
conseguimos melhorar um pouco mais 
a renda dos funcionários do Safra”, diz 
o diretor do Sindicato Flávio Monteiro 
(foto). “Vamos manter essa postura para 
conseguir avançar mais também em outros 
pontos, a fim de melhorar as condições de 
trabalho dos bancários”, completa.

SaNtaNdeR HSBC

SaFRa

PAULO PEPE

Vagas gratuitas são negadas
Dirigentes cobraram manutenção da isenção no Casa 2

JAILTON GARCIA

SEEB-SP

Ato alertou torcedores no Pacaembu sobre a postura do banco espanhol com os trabalhadores
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o ex-bancário André de Freitas 
Guimarães ganhou na Justiça ação 

individual contra o Bradesco pelo não 
pagamento de horas extras. O funcionário 
foi contratado em 1986 como analista 
de sistemas do banco Itamarati que, 
posteriormente, foi comprado pelo BCN e, 
por fim, adquirido pelo Bradesco.

Quando entrou com ação contra o BCN, 
alegou que havia excesso de trabalho e, em 
muitos casos, era obrigado a fazer horas 
extras para conseguir dar fim ao serviço. “Em 
época de fechamento cheguei a trabalhar 
até meia-noite. Era muito estressante”, 
afirmou André (na foto do lado esq.).

Nos 11 anos em que trabalhou no banco, 
o funcionário nunca recebeu pelas horas 
além da jornada. “Achei injusto não ser 
recompensado e deixar o meu trabalho de 
graça para o banco. Por isso, fiz questão de 
cobrar pelos meus direitos”, contou.

Ao ser dispensado, procurou o Sindicato 
e teve orientação do departamento jurídico. 
“Ainda bem que me sindicalizei quando 

entrei no banco. Quando mais precisei, o 
Sindicato estava lá para me ajudar. A partir 
do momento em que decidi brigar na 
Justiça, fui orientado de que demoraria pelo 
menos 10 anos.

o aumento no número de câmeras 
de vídeo para o monitoramento 

das agências foi o principal avanço 
obtido na terceira reunião temática 
sobre segurança bancária que envolveu 
representantes dos trabalhadores e da 
federação dos bancos (Fenaban).

Durante a reunião no dia 2 de junho, os 
dirigentes sindicais criticaram a parceria 
entre Polícia Militar e federação dos 
bancos (Febraban) na chamada operação 
Saque Seguro. “Os representantes dos 
bancos afirmaram que essa operação foi 

uma iniciativa do Estado.
De acordo com o diretor executivo do 

Sindicato Daniel Reis, são necessárias 
outras medidas, já reivindicadas junto 
aos bancos, para melhorar a segurança 
nos estabelecimentos bancários. 
“Defendemos, por exemplo, a instalação 
de biombos ou tapumes entre a fila de 
espera e a bateria de caixas, bem como 
de divisórias entre os caixas, inclusive os 
eletrônicos, buscando impedir o acesso 
visual e garantir o sigilo e a privacidade 
das operações”, afirma.

Saúde JUStiça

SegURaNça

Pela redução de acidentes
Parceria foi acertada durante audiência em Brasília com o TST

o Sindicato aderiu ao Programa Nacional 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, 

lançado em maio pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). O acordo foi feito durante 
audiência em Brasília, entre o secretário 
de Saúde do Sindicato, Walcir Previtale, e 

o secretário-geral da Presidência do TST, 
Rubens Curado Silveira, no dia 8 junho. Até o 
fechamento desta edição o acordo dependia 
de pequenos detalhes para ser assinado.

“A formalização da adesão só não 
aconteceu nessa quarta porque o programa 
é recente e o TST está elaborando o 
conteúdo do acordo”, anunciou Walcir.

O programa visa diminuir o número 
de acidentes de trabalho que aumenta 
no país e estabeleceu parcerias com os 
ministérios do Trabalho, da Saúde e da 
Previdência, Advocacia Geral da União, 
tribunais regionais. “O projeto é grande e 
foca questões fundamentais: a prevenção 
e o caráter educativo das ações”, avaliou 
o dirigente, que entregou ao magistrado 
carta que traça quadro sobre a saúde dos 
trabalhadores do ramo financeiro.

Mais câmeras nas agências
Ampliação do monitoramento é conquista do Sindicato em negociação 

ação ganha contra Bradesco
Processo movido pelo Sindicato tem vitória após 14 anos de luta

os 71 trabalhadores que esperaram 
por mais de 13 anos a condenação 

do Banespa, começaram a ser chamados 
pelo Sindicato para receber a indenização. 
A ação coletiva ingressada pelo 
departamento jurídico da entidade é 
referente às condições insalubres no setor 
ETRF do Depro do Banespa entre junho de 

1993 e dezembro de 1997. O pagamento 
começou a ser feito no dia 6 de junho.

O ex-bancário Marco Antônio 
Galvão de França, que veio receber a 
indenização, disse que a condenação foi 
justa, porém demorada. Mas ressalta que 
valeu a pena ter brigado pelo seu direito, 
já que o barulho enfrentado naquela 
época deixou sequelas em sua audição. 
“O Sindicato fez um bom trabalho e hoje 
vejo que a justiça foi feita. Sempre é bom 
lutarmos pelos nossos direitos”, afirmou, 
ao receber da presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira (foto), o cheque com o 
valor da sua indenização.

Ação
Apenas em 2010, a Secretaria Jurídica 

do Sindicato recuperou R$ 52,8 milhões 
para os bancários por meio de ações 
trabalhistas e reuniões de conciliação. 
Foram 274 ações (individuais e coletivas) 
e 1.049 casos resolvidos por meio da 
Comissão de Conciliação Voluntária 
(CCV), beneficiando 2.068 trabalhadores.

Vitória contra o Banespa
Ação contra condições insalubres de trabalho durou treze anos

CAETANO RIBAS

MAURICIO MORAES

JAILTON GARCIA

AUGUSTO COELHO

Mesa temática de segurança é conquista da Campanha Nacional Unificada
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“existe diferença entre a terceirização 
bancária e a de outros segmentos. No 

sistema financeiro, o processo tem o aval 
do Banco Central, que vem fazendo o papel 
de legislador ao arrepio do ordenamento 
jurídico. As recentes normas e resoluções 
do órgão são uma afronta aos direitos 
constitucionais, um leque de ofensas. O 
que cabe a eles é fiscalizar as atividades 
financeiras e não editar normas que estão 
diretamente ligadas ao direito do trabalho.”

O depoimento é do juiz do Trabalho 
Grijalbo Coutinho (foto), autor do livro 
Terceirização Bancária no Brasil – Direitos 
Humanos Violados pelo Banco Central 
lançado no Sindicato no dia 26 de maio.

Prática nociva aos trabalhadores
Sindicato reúne em seminário juízes, procuradores e parlamentares

teRCeiRização

a Terceirização e os Impactos no Mundo 
do Trabalho foi debatido com muita 

intensidade no dia 27 de maio na sede 
do Sindicato. Estiveram reunidos juízes, 
procuradores do trabalho, representantes 
do governo e do Congresso Nacional.

A conclusão dos debatedores foi unânime: 
a terceirização é extremamente nociva para 
relações de trabalho e precisa ser combatida.

“Não cabe ao Banco Central legislar 
sobre o trabalho”,afirmou a presidenta do 
Sindicato Juvandia Moreira.

Para Gabriel Lopes Coutinho o Congresso 
é omisso, já que deveria ser o principal 
regulamentador das relações trabalhistas. 
Citou estudo da Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego de São Paulo, 
de 2008, que identifica irregularidades 

como a contratação de pessoa jurídica (PJ) 
como empregado; a existência de diversas 
cooperativas irregulares; pagamentos não 
contabilizados, entre outras.

“É muito difícil essa atuação, mas nosso 
Sindicato nunca se furtou à prerrogativa 
de lutar por esses companheiros”, lembrou 
Raquel Kacelnikas secretária-geral do 
Sindicato. Ao encerrar o evento que reuniu 
mais de 200 pessoas, Raquel afirmou estar 
feliz por ter conhecido tantos juízes e 
procuradores que se empenham na defesa 
dos trabalhadores. “Confesso que tive 
muita dificuldade de compreender a Justiça 
como um caminho possível, mas hoje 
eu encontrei aqui pessoas honrosas que 
estão tentando defender os direitos desse 
cidadão (o terceirizado).

Papel do BC é questionado
Juiz do trabalho lança livro sobre terceirização e critica o órgão

iMPoSto SiNdiCal

devolução a partir do dia 20
Bancários cadastrados que fizeram solicitação recebem dinheiro na conta

o Sindicato é contra a cobrança do 
imposto sindical ou qualquer outra 

taxa compulsória. Como o tributo é 
determinado por lei – no mês de março 
todos os empregados com carteira 
assinada sofrem o desconto equivalente a 
um dia de trabalho – a entidade devolve 
a parte que lhe caberia (60% do valor) 
a todos os bancários cadastrados que 
solicitaram o reembolso. Assim, durante 
dez dias, entre 20 e 29 de junho, os 
trabalhadores puderam, via site do 
Sindicato, pedir a devolução.

Agora, a partir de 20 de julho, os 
valores serão depositados nas contas 
bancárias informadas pelos bancários.

História
O imposto sindical foi criado há mais 

de 70 anos, pelo então presidente Getúlio 
Vargas. Por ser contra a cobrança, durante 
dez anos, por meio de liminares, o Sindicato 
garantiu que não houvesse o desconto aos 
bancários de São Paulo, Osasco e região. A 
Justiça, no entanto, cassou as liminares em 
2005 e, desde 2006, os bancários voltaram 
a sofrer a cobrança no holerite.

A partir de então, o Sindicato passou 
a devolver aos trabalhadores os 60% da 
taxa. Os 40% restantes são destinados às 
federações, confederações e ao Ministério 
do Trabalho que, por sua vez, repassa os 
recursos para o Fundo de Amparo.

Prêmio pela diversidade
Sindicato recebeu homenagem pelo orgulho GLTB

a luta do Sindicato pelo respeito à 
diversidade foi reconhecida pela 

Associação da Parada do Orgulho GLTB. 
Em cerimônia realizada na Academia 
Paulista de Letras, no dia 24 de junho, 
os bancários receberam o prêmio, que 
chega à 11ª edição, por atuar em prol da 
cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais. O Sindicato foi 
citado por promover a divulgação e a 
valorização de atividades que contribuíram 
com o movimento LGBT na consolidação 
do respeito à diversidade e no estímulo às 
práticas socialmente responsáveis.

O dirigente Maikon Azzi, que representou 
o Sindicato na cerimônia, ressalta que 
a entidade tem promovido ações que 
contribuem para um mundo sem violência e 
intolerância. “Estamos inseridos no mundo 
e não podemos simplesmente ignorar o 
que acontece nele. Antes de lutar pelos 
trabalhadores lutamos pelo cidadão. Os 
bancários são parte da sociedade e querem 
viver num mundo sem violência e sem 
intolerância. Por isso o Sindicato promove  
diversas ações nesse sentido”, afirma o 
bancário representante da categoria no 
Coletivo Estadual LGBT da CUT.

CidadaNia
MAURICIO MORAES

PAULO PEPE

PAULO PEPE
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A TEMPESTADE
Uma violenta 
tempestade no mar 
que arrasta um navio 
à uma ilha cheia de 
mistérios. No elenco, 
Carlos Palma, Thaila 
Ayala, Sergio Abreu, 
Paulo Goulart Filho, Isis 
Valente, dentre outros.

Mais informações 
na pág. 23.
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Sexta-feira - 0�/� 
ON THE ROCKS
classic rock

Sexta-feira - 1�/� 
REYOU E BANDA 
pop rock

Sexta-feira - 22/� 
FECHADO

Sexta-feira - 2�/� 
PAULA BAAK 
rock

MAURICIO MORAIS

grêmio Recreativo 
Café dos Bancários

O Café fica na sede do Sindicato (Rua São Bento, 413, Centro), e está aberto 
de segunda a sexta-feira, das 17h às 23h. Os shows começam sempre às 20h.

 PRogRaMação de JUlHo

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

iMPoRtaNte:

lazeR e diVeRSão

ClUBeS

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

Neo Geo World
Shopping Internacional  
de Guarulhos, ✆ 2086-9999, 
www.neogeoworld.com.br

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.

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

Wet’n Wild
Rodovia dos Bandeirantes,  
km 72, Itupeva.  
✆ 4496-8000, 
www.wetnwild.com.br.

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.

CINEMA MAIS BArATo

Associados ao Sindicato pagam o preço único de 
R$ 10 para assistir aos filmes em exibição na rede 
Cinemark. Não há restrições quanto a horário ou a 
dias da semana, mas cada associado pode adquirir 
no máximo seis ingressos por vez. Recomenda-se 
chegar à sessão com antecedência, uma vez que 
os vale-ingressos são trocados na bilheteria. Mas 
atenção: as salas Cinemark Shopping Iguatemi, 
Cinemark Bradesco Prime e as salas 3D e XD não 
estão incluídas no convênio. Os vales-ingresso 
devem ser adquiridos na Central de Atendimento 
do Sindicato, na R. São Bento, 413. Pagamento 
somente a vista (em dinheiro ou cheque próprio).

Academia Brasileira de Circo
Av. Nicolas Boer,120 - Viaduto Pompéia / Barra Funda - São Paulo-SP

Informações: www.monicanocirco.com.br
Os ingressos da área frontal e lateral estão sendo vendidos no Sindicato.

Informações sobre valores e formas de pagamento no telefone: 3188-5200.
Os espetáculos acontecerão aos sábados, domingos e feriados às 16h e as 19h.

Turma da mônica

PaRQUeS

Magic City
Estrada do Pavoeiro, 8.870. 
Acesso pela Rod. Índio 
Tibiriçá, km 58,5, entre 
Ribeirão Pires e Suzano, 
✆ 4746-5800, ✆ 4746-5809
www.magiccity.com.br

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

Viva Parque
Estr. do Jacuba, 2010, Jd. das 
Palmeiras, Juquitiba, 
✆ 4683-2083, 
www.vivaparque.com.br.

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

Aquário de São Paulo
Rua Huet Bacelar, 407, Ipiranga,

✆ 2273-5500 
www.aquariodesaopaulo.com.br
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CoMédia

teatRo teatRoQUaliFiCação

Novo Centro de Formação
o Centro de Formação Profissional foi ampliado e funcionará na sobreloja e 1º andar 

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

cursos com início em agosto/2011•valor em reais

curso	 período	 dias	 horário	 valor	 local 
INGLÊS INSTRUMENTAL 2/8 à 8/11 terças 19h às 21h 720 360 Centro
CPA10 - ANBIMA 6/8 à 3/9 sabados 8h30 às 14h30 720 360 Centro
CPA10 - ANBIMA 15/8 à 26/8 seg a sex 19h às 22h30 720 360 Osasco
LIBRAS 17/8 à 21/12 quarta 9h às 13h 720 360 Centro
CAP20 - ANBIMA 29/8 à 10/9 seg a sex 19h30 às 22h 1000 480 Centro

associadopúblico em 
geral

M
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teatRo

Minha amiga gorda
Uma comédia sobre autoestima, amor e amizade. Vicky é uma jovem 
solteirona que mora com seu melhor amigo e cúmplice, Henry. Eles vivem 
numa casa que também abriga uma pequena livraria e contam com a ajuda 
do tímido James, um funcionário que também cuida dos serviços domésticos. 
O surgimento de Tom, um homem muito bonito, cliente da livraria, faz 
Vicky aceitar um convite para jantar e pensar numa oportunidade para o 
amor. Mas, depois de uma noite perfeita, Tom viaja e fica fora do país por 
alguns meses. Enquanto Tom não volta, Henry incentiva Vicky, a melhorar 
sua aparência e sua autoestima para o grande reencontro. Em cartaz aos 
domingos, às 19h. Até 31 de julho. Amadododito Espaço Cênico - Rua 
Aimberé, 236; ✆ 5083-2218; www.amadododito.com. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 30. Bancários sindicalizados e dependentes pagam R$ 12.

Será que ele é
Um casal às vésperas do casamento passa 
por situações hilariantes, quando a noiva 
resolve cismar que o noivo é gay. Ela vai 
fazer de tudo para descobrir o que ela 
acredita ser o grande amor de sua vida. 
Em cartaz às quintas 21h, sextas 23h e 
sábado 19h. Até 25 de setembro. Teatro 
Maria Della Costa – Rua Paim, 72, Bela 
Vista; ✆ 3256-9115; Ingressos custam R$ 
40. Bancários sindicalizados pagam R$ 15.

Marido machão só dá confusão
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 28 de julho. Teatro Silvio Romero - Rua 
Coelho Lisboa, 334; ✆ 2093-2464; Ingressos na bilheteria custam R$ 30. 
Bancários sindicalizados e um acompanhante pagam R$ 10.
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A tempestade
Último texto teatral de William Shakespeare começa em meio a uma violenta 
tempestade no mar que arrasta um navio à uma misteriosa ilha. Alí vivem o 
mágico Próspero, sua filha, Caliban e Ariel. Próspero leva a cabo a vingança 
contra os usurpadores de seu trono ao desencadear a imensa tempestade 
que fustiga a embarcação em que viajam seus inimigos e que acabam vivos, 
mas separados em grupos, na ilha, à mercê dos imensos poderes do mágico, 
do encanto de Miranda e das artimanhas de Ariel. No elenco, Carlos Palma, 
Thaila Ayala, Sergio Abreu, Paulo Goulart Filho, Isis Valente, dentre outros. 
Em cartaz às sextas às 21h30, sábados às 21h, e domingos às 20h. Até 28 de 
agosto. Teatro das Artes (Shopping Eldorado - 3º piso), Av. Rebouças, 3970; 
✆ 3034 0075;  www.atempestade.com; Ingressos na bilheteria custam R$ 50. 
Bancários sindicalizados e dependentes pagam R$ 25.

dRaMaS

Mar na ilha 
A atriz Marília Grampa mostra 
toda sua versatilidade em sete 
personagens hilários: uma 
sexóloga (que prefere ser 
conhecida como “beijóloga”), 
uma viúva que está prestes a 
se casar novamente, “A loira 
do banheiro”, uma mulher na 
crise dos trinta anos, dentre 
outros. A ilha é o símbolo do 
espetáculo e fornece como 
estrutura cênica, a possibilidade 
da atriz apresentar seus 
personagens. Em cartaz aos 

sábados, 21h. Até 30 de julho. 
Amadododito Cia. Teatral - Rua 
Aimberé, 236; ✆ 5083-2218; 
www.amadododito.com. 
Ingressos na bilheteria custam 
R$ 30. Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 12

terapia Para Mulheres
O espetáculo acontece no 
cenário de uma grande rave, 
onde mulheres com todo tipo 
de problemas vêm fazer suas 
confissões. Seus problemas? 
Solidão, compulsão por comida, 
por sexo, dificuldade de 
relacionamento com as pessoas 

e com o sexo oposto, medo 
de envelhecer, de morrer, da 
vida, TOC, síndrome do pânico, 
bulimia, o ciúme descontrolado, 
bipolaridade, problemas 
que afetam, a cada dia, um 
número maior de mulheres. 
Em cartaz às quintas, 21h, 
sábados, 23h, e domingos, 
19h. Até 25 de setembro. 
Teatro Maria Della Costa - Rua 
Paim, 72; ✆ 3256 9115; www.
terapiaparamulheres.blogspot.
com. Imprima o voucher e 
pague somente R$ 15; 
http://voucherparaoteatro.
blogspot.com/.

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

www.spbancarios.com.br/descontos.asp

Mais de 1.500 convênios

Casal TPM
Peça fala da relação de “amor e ódio” entre homens e mulheres. “Ele” e “Ela” 
são um casal com visões diferentes sobre o mundo. A história mostra um retrato 
bem-humorado do casamento, das traições, das decepções e da rotina de qualquer 
casal que briga, mas que não consegue viver um sem o outro. Em cartaz às sextas e 
sábados, 21h, e domingos, 20h30h. Até 25 de setembro. Teatro Maria Della Costa 
- Rua Paim, 72; ✆ 2369-2280, 8249-7839 e 3256-9115; www.casaltpm.blogspot.com; 
Ingressos na bilheteria custam R$ 40 às sextas e sábados e R$ 50 aos domingos. 
Bancários sindicalizados e dependentes pagam R$ 20 com a carteirinha ou R$ 15 
com a apresentação do voucher (www.voucherparaoteatro.blogspot.com) ou no 
site do espetáculo (www.casaltpm.blogspot.com)

iNFaNtil

libel e o palhacinho
A peça de Jurandyr Pereira 
“Libel e o palhacinho” foi 
montada pela primeira vez 
em 1968. Hoje, segundo a 
crítica, a peça já é considerada 
um clássico do gênero.A 
montagem, com direção de 
Kiko Jaess, trata dos sonhos 
e expectativas, anseios, e 
imaginação que as crianças 
têm quando começam a 
desenvolver seu intelecto 
afetivo. Em cartaz aos sábados 
a partir de 16 julho às 17h30. 

Até 27 de agosto. Teatro 
Maria Della Costa; Rua Paim, 
72, ✆ 3256-9115; http://
teatromariadellacosta/emcartaz.
php; Bancários sindicalizados 
pagam R$ 10. Para crianças 
acima dos 3 anos.

PRoMoção

CHeQUe teatRo
Gosta de ir ao teatro mas o 
dinheiro está curto?
Diversão para o ano inteiro: 
12 entradas para teatro grátis 
e até 50% de desconto para 
acompanhante + Cartão 

Vale Mais para Descontos 
Exclusivos em mais de 500 
estabelecimentos em todo 
o Brasil.  De R$180,00 por 
R$90,00. Mais informações 
no site: www.culturaelazer.
art.br ou pelo ✆ 2843-5995/ 
7221-9434, vanderlei@
chequeteatro.com.br
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agêNCia de ViageNS 
e tURiSMo

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

Unisoli
R. Ulisses Cruz, 46, 
Belenzinho, São Paulo 
✆ (11) 2799-4999
✆ (11) 2618-2265
Desconto de 20% na taxa 
de adesão aos planos de 
hospedagem (coobrastur).
www.unisoli.com.br

PoUSadaS, HotéiS 
e CHaléS

Hotel Casa São José
Av. Macedo Soares, 827, 
Capivari, Campos do Jordão, 
✆ (12) 3663-3855, 
✆ (12) 3663-3353
www.hotelcasasaojose.com.br.

Hotel Fazenda 
estância de Maio
Rod. José de Carvalho km 
116,5, Cavalheiros, 
Piedade, ✆ (11) 5513-7709, 
✆ (15) 3299-1157
www.estanciademaio.com.br.

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

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

ViageNSViageNS

Chalé Estrela do Mar - Ubatuba - Praia do Lázaro

Descontos variam de acordo com o número de pessoas, para o mês 
de Julho vai de R$ 76,50 à R$ 117,00 por dia e para Agosto vai de R$ 
57,60 À R$ 87,30 por dia (valor da promoção + 10% de desconto da 
parceria, mínimo de 2 diárias).
Piscina com cascata, quiosques com churrasqueiras, internet wi-fi.
Cozinha completa com utensílios, ventilador de teto no quarto e na 
sala, TV. Estacionamento interno e externo.
✆2591-0537 / 29140-8743 / 2914-8083
www.chalesestreladomar.com.br / chales@chalesestreladomar.com.br

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

Pousada Ma-JUli 
R. Bernardino de Campos, 
1231, Centro, Olímpia, 
✆ (17) 3281-3322, 
✆ (17) 3279-7859
www.majuli.com.br.

San raphael Hotel           
Largo do Arouche, 150 , Centro São Paulo,

✆ (11) 3334-6000                  

www.sanraphael.com.br

VaRiadoS

aRteS MaRCiaiS

acam - associação Cultural 
de aikido M. Nishida 
R. Nelson Fernandes, 343, 205, 
Cidade Vargas, São Paulo,
✆ (11) 5017-3803 /5392 
www.nishidadojo.com.br.

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

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

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

ike dojo 
R. Areião, 270, 
Tatuapé, São Paulo
✆ (11) 2294-0012 
✆ (11) 2364-2247
www.ikedojo.com.br

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

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

Shinwa - FePai
R. MMDC, 205, 
Butantã, São Paulo
✆ (11) 3812-4307 
✆ (11) 3721-7536

aRteSaNato

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

atiVidadeS SUBaQUátiCaS

Wa - aquática e Fitness
R. Luiz Rink, 187 
(Clube dos Sargentos), Osasco
✆ (11) 3602-6777 ramal: 206
www.clubedossargentos.com.br

aUto-CeNtRo 
aUtoMotiVo

Rennov
Av. Duque de Caxias, 98,
Centro, São Paulo
✆ (11) 3331-8754 
✆ (11) 3222-5980
www.rennov.com.br
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aUto-MeCâNiCa

autocenter WR 
Performance automotiva
R. Tabatinguera, 455,
Sé, São Paulo
✆ (11) 3115-4607

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

aUto-PNeUS

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

BeM eStaR

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

CaligRaFia aRtíStiCa

Caligrafia artística 
letra e trama
Viad. Nove de Julho, 160, 
Centro, São Paulo
✆ (11) 8162-6574 
✆ (11) 7314-6308
http://letraetrama.blogspost.com

CaSa de eSSêNCiaS

Casa das essências e 
decorações
R. Carolina Soares, 37, Limão, 
São Paulo ✆ (11) 4306-0880 
✆ (11) 9868-3841
www.essenciaisedecoracoes.com.br

daNçaS e oUtRoS SeRViçoS

interativa dance
R. dos Chanés, 76, Indianópolis, 
São Paulo ✆ (11) 2935-8860 
✆ (11) 7746-8000
www.interativadance.com.br

DISTrITUIDor INDEPENDENTE

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

Tenha o corpo modelado e sem flacidez.

Entre em contato pelo ✆ 7021-2533 e ganhe uma 
avaliação de seu perfil nutricional de graça.

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

eNtRegaS RáPidaS

entregadora Coroa
R. Manuel Madruga, 
Freguesia do Ó, São Paulo
✆ (11) 3931-8652,
✆ (11) 9235-5898

eStétiCa e/oU 
Salão de Beleza

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

Centro de estética e 
Bem estar SindVip
R. São Bento, 355,
Centro, São Paulo
✆ (11) 3105-6112
✆ (11) 3115-1532
www.sindvip.com.br

doctor Feet
R. Anchieta, 34, 
Sé, São Paulo
✆ (11) 3104-0100
www.doctorfeet.net

eliane Melo
R. São Bento, 365, cj 35, 
Centro, São Paulo
✆ (11) 3415-1975 (recado)
✆ (11) 7215-0089

S’pelho Cabelereiros
R. Carlos Sampaio, 135,
Bela Vista, São Paulo
✆ (11) 3285-3106 
✆ (11) 3285-0823

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

MaRCeNaRia

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

ÓtiCa

Ótica globo lentes
R. São Bento, 290, 3º andar, 
sala 4 e 5, Centro, São Paulo
✆ (11) 3104-0367

PeRFUMaRia

Mye Perfumaria
Av. dos Autonomistas, 1400, 
Shopping União, Osasco, 
São Paulo ✆ (11) 3184-4424 
✆ (11) 5081-7081
www.mye.com.br

PeRSoNal tRaiNiNg

leandro Paiva
São Paulo ✆ (11) 8029-6920
www.desempenhomaximo.
blogspot.com

QUitUteS

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

SHoWS e eSPetáCUloS

acesso Cultural
✆ (11) 7804-0563 
✆ (11) 2495-3522 (ruy)

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

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

Yoga

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

edUCação

ColégioS e/oU eSColiNHaS 
de edUCação iNFaNtil

Colégio eag
R. Ocapeguara, 184, 
Campo Limpo, São Paulo
✆ (11) 5841-005
www.eag.g12.br

Colégio Nossa Senhora da Paz
R. Pe. José Blasco, 105, 
V. Talarico, São Paulo
✆ (11) 2741-6378

Colégio objetivo 
itaquera domus
R. Benedito Coelho Neto, 73,
Vl. Carmosina, São Paulo
✆ (11) 2524-0744
www.colegioobjetivoitaquera.
com.br

escola de educação infantil e 
Fundamental João de Barro
R. Salem Bechara, 271, Centro, 
Osasco ✆ (11) 3681-0768

escola de educação 
infantil Mamãe Coruja
R. Mestre João, 87,
Jd. Vl. Formosa, São Paulo
✆ (11) 2910-1968

escola de educação 
infantil Sorriso
R. Rodrigues Sanches, 18, 
Mooca, São Paulo
✆ (11) 2605-3456
www.escolasorriso.com.br

escola Natureza Mágica
Estrada Estadual de Barueri / 
Itapevi, 3500, Pq. Nova Jandira, 
Jandira ✆ (11) 4618-3698
www.naturezamagica.com.br

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

CURSoS

atores associados
R. Humberto I, 173/74,
V. Mariana, São Paulo 
✆ (11) 5571-8535

Curso epius Robortella
Av. Paulista, 2518, 10º andar,
Cerqueira César, São Paulo
✆ (11) 3259-0806
www.cursorobortella.com.br
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Max training Cursos 
Profissionalizantes
R. Dr. Zuquim, 179, Santana, 
São Paulo ✆ (11) 2638-1963 
www.maxtraining.com.br

Projeta Cursos osasco
R. Cipriano Tavares, 109, 
Centro, Osasco 
✆ (11) 3699-7999
www.projetacursos.com.br

CURSoS de idioMaS

iH São Paulo
Av. Pacaembu, 1881, 
Pacaembu, São Paulo
✆ (11) 2533-3611
www.ih-saopaulo.com

SKill idiomas 
Unidade Vila São Francisco
Av. Martin Luther King, 2616, 
V. São Francisco, São Paulo
✆ (11) 3766-9054 
✆ (11) 3763-4447
www.skill.com.br

Wizard - Perus
R. Dr. Sylvio de Campos, 424,
Perus, S.P. ✆ (11) 3915-2413

Yázigi internexus - ipiranga
R. Bom Pastor, 1056, Ipiranga, 
ao lado do Museu do Ipiranga, 
São Paulo ✆ (11) 2274-7766
www.yazigi.com.br/ipiranga

CURSoS de iNFoRMátiCa

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

SoS educação Profissional
Todas as unidades
www.sos.com.br

eSCola de eSPoRteS

Fefisa - Faculdades 
integradas 
R. Clélia, 161, V. Pires, Santo 
André ✆ (11) 4451-0700

gRadUação

Universidade São Marcos
todas as unidades
✆ (11) 2065-5416
www.smarcos.net

PSiCoPedagogia

Fabíola dobrillovich 
Rodrigues
R. Cipriano Barata, 1595,
Ipiranga, São Paulo
✆ (11) 2274-5737
www.fabiolapsico.com.br

lucymara Prado Costa
R. Pamplona, 700, cj. 42,
Jd. Paulista, São Paulo
✆ (11) 9171-0348

Marina José Julião
Av. Vereador José Dinis, 2950,
Campo Bel, São Paulo
✆ (11) 8722-5208 
✆ (11) 9238-9298
www.neuropsicologia.com.br

Sei - Saúde e 
educação integradas
R. Cel. Joaquim de 
Freitas, 175, Bairro do 
Limão, São Paulo
✆ (11) 3965-9765
✆ (11) 2307-9765
www.assessoriasei.com.br

SaúdeedUCação

Saúde

aCUPUNtURa

Centro de estética e 
Bem estar SindVip
R. São Bento, 355, 
Centro, São Paulo
✆ (11) 3105-6112
✆ (11) 3115-1532
www.sindvip.com.br

Fisiocorpus Serviços
de Fisoterapia
R. Gasparino Lunardi, 321,
Jd. Das Flores, São Paulo
✆ (11) 3699-0875
✆ (11) 6349-7050

aPaRelHoS aUditiVoS

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

andréa Paz de oliveira
R. Nossa Senhora da Lapa, 
515, Lapa, São Paulo
✆ (11) 3423-5999
✆ (11) 3644-3860

Centro auditivo Viva
R. Clodomiro Amazonas, 
1099, Cj. 11, Itaim Bibi,
São Paulo ✆ (11) 3044-2137
✆ (11) 4508-7373
www.centroauditivoviva.
com.br

BeM eStaR

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

FiSioteRaPia

Centro de estética e 
Bem estar SindVip
R. São Bento, 355, 
Centro, São Paulo
✆ (11) 3105-6112 
✆ (11) 3115-1532
www.sindvip.com.br

Fisio e Vida 
Av. Nova Cantareira, 2233, 
Térreo, Tucuruvi, São Paulo
✆ (11) 2265-6070
www.fisioevida.com.br

Fisiocorpus Serviços 
de Fisoterapia
R. Gasparino Lunardi,
321, Jd. Das Flores,
São Paulo
✆ (11) 3699-0875
✆ (11) 6349-7050

galace Fisioterapia
R. Carlos Sampaio, 135,
Bela Vista, São Paulo
✆ (11) 3285-0823
✆ (11) 7740-5911

FoNoaUdiologia

andréa Paz 
de oliveira
R. Nossa Senhora da Lapa,
515, Lapa, São Paulo
✆ (11) 3423-5999
✆ (11) 3644-3860

Sei - Saúde e
educação integradas
R. Cel. Joaquim de
Freitas, 175, Bairro do
Limão, São Paulo
✆ (11) 3965-9765
✆ (11) 2307-9765
www.assessoriasei.com.br

NUtRiCioNiSta

Centro de estética e 
Bem estar SindVip
R. São Bento, 355, 
Centro, São Paulo 
✆ (11) 3105-6112
✆ (11) 3115-1532
www.sindvip.com.br

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

odoNtologia

Karen Krzyzanovski dos Santos
R. Itapura, 488, 
Tatuapé, São Paulo
✆ (11) 2097-2517 
✆ (11) 2092-8672

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

oRtoMoleCUlaR

dr. Fábio Jorge de andrade
R. Professor Tranquili, 207,
V. Mariana, São Paulo
✆ (11) 2673-1065 
✆ (11) 3115-3139

Podologia

Centro de estética e 
Bem estar SindVip
R. São Bento, 355, 
Centro, São Paulo
✆ (11) 3105-6112
✆ (11) 3115-1532
www.sindvip.com.br

Centro Podológico athenas
R. Ministro Jesuíno Cardoso, 524, 
V. Olímpia, São Paulo
✆ (11) 3842-2228 
✆ (11) 3045-7277
www.centropodologicoathenas.
com

doctor Feet
R. Anchieta, 34, Sé, São Paulo
✆ (11) 3104-0100
www.doctorfeet.net

PSiCologia

Centro de estética e 
Bem estar SindVip
R. São Bento, 355, 
Centro, São Paulo
✆ (11) 3105-6112 
✆ (11) 3115-1532
www.sindvip.com.br

Consultório de Psicologia e 
Bem estar tatuapé
R. Profª. Sebastiana da Silva 
Minhoto, 375, Tatuapé, 
São Paulo ✆ (11) 9935-7874

Fernanda gouvêa Santos
R. Pamplona, 700, cj. 42, 
Jd. Paulista, São Paulo
✆ (11) 9962-1026

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

lilian aparecida Woeski gomes
R. Victório Santim, 49, sala 04, 
Itaquera, São Paulo
✆ (11) 2205-6304 
✆ (11) 8302-2242

lucymara Prado Costa
R. Pamplona, 700, cj. 42, 
Jd. Paulista, São Paulo 
✆ (11) 9171-0348

Magali Menezes Melo e Jales
R. Pedro Madureira, 573, 
Jd. São Paulo,São Paulo
✆ (11) 2841-5735
✆ (11) 9876-3151
www.arte-em-acolher.com

Mariana esmeralda gonçalves
R. Cons. Saraiva, 562, 
Santana, São Paulo
✆ (11) 2950-1798 
✆ (11) 8255-1893

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

Sei - Saúde e 
educação integradas
R. Cel. Joaquim de Freitas, 175, 
Bairro do Limão, São Paulo
✆ (11) 3965-9765
✆ (11) 2307-9765
www.assessoriasei.com.br

Sivima Saúde integral
R. Andaraí, 261, 
Vila Maria, São Paulo 
✆ (11) 2636-2012
✆ (11) 7293-9278

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

thalita araújo de 
Campos arruda
R. Pamplona, 700, cj. 42, 
Jd. Paulista, São Paulo
✆ (11) 7202-3016 
✆ (11) 7816-0956

QUiRoPRaxia

galace Fisioterapia
R. Carlos Sampaio, 135, 
Bela Vista, São Paulo
✆ (11) 3285-0823 
✆ (11) 7740-5911

teRaPiaS alteRNatiVaS

Centro de estética e 
Bem estar SindVip
R. São Bento, 355, 
Centro, São Paulo
✆ (11) 3105-6112 
✆ (11) 3115-1532
www.sindvip.com.br

eliane Melo
R. São Bento, 365, cj 35, 
Centro, São Paulo
✆ (11) 3415-1975 (recado)
✆ (11) 7215-0089

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

www.spbancarios.com.br/descontos.asp

Mais de 1.500 convênios
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CoRSa SedaN 200� 
Prata, pneus e escapamento novos, 
trava, alarme, perfeito estado, por 
R$ 17.500. 
✆ 7964-2341 c/ Edson ou 
✆ 9731-7611 c/ Adália.

CoRSa WiNd ��/�� MPFi 
4 portas, vermelho, trava elétrica, 
78.000 KM, aceita-se troca. 
✆ 9289-7424

CHeVRolet MoNtaNa 
1.�/ MPFi CoNQUeSt_�V 
eCoNoFlex 2 
portas, 2010 verde, gasolina/ 
álcool, placa 8, 14000 Km  doc ok, 
opcionais, completo 
R$ 35.500. 
✆ 7705-6813 c/ Ana.

golF 1.� Mi 
Cor preto, completo, ano 2000, R$ 
20 mil, aceita-se troca por Meriva/ 
Idea. 
✆ 8128-2082 c/ Júlio César.

Kadett ��/�� gl 
Prata, 2.0, gasolina, vidros elétricos, 
alarme positron, bloqueio de 
combustível, rádio, carro de gar., 
R$ 13mil. 
✆ 3768-0173 c/ Luiz.

Moto SUzUKi BURgMaN 
2009/2009, 200 km rodados, 
preta, em perfeito estado, somente 
transferência de dívida, 30 parcelas 
de R$ 249,73 e custas para 
transferência. 
✆ 6187-8093.

MotoS daFRa SPeed 1�0CC 
Amarela, 2008 c/ baú, doc. ok R$ 
3.200, vermelha 2008 doc. ok R$ 
3.100, placas de Caieiras. 
✆ 9733-2116.

Palio 200� 
Fiat, 2  portas, vidros e travas 
elétricas, prata,  R$ 20.100, a vista 
ou R$ 10 mil, mais transferência de 
dívida, leasing Itaú. 
✆ 7310-1810.

Palio FiRe 200�/200� 
Ótimo estado, único dono, 
baixa km 24.000, 4 portas, kit 
celebration, R$ 23 mil. 
✆ 9889-5507 e 
✆ 5589-2961 á noite.

PeUgeot 20� 
1.4, único dono, azul,4 portas, trio 
elétrico, gasolina, R$ 17mil, bem 
abaixo da tabela. 
✆ 9758-5760.

VeRSalHeS 2.0 
Álcool/ GNV completo, azul, 
final placa 3, faz 180km na 
cidade com  R$ 18,00 ou 
288km na estrada com R$ 18,00 
R$ 10 mil aceito proposta. 
✆ 8073-3444.

VoYage 1���/ 1��� 
Motor ap bom estado, motor e 
documentação ok valor a combinar. 
✆ 4357 3849.

diVeRSoS

Box CdS BoB dYlaN 
Caixa c/ 3 cds de Bob Dylan 
“the bootleg series, vol 1-3 
rare & unreleased, 1961-1991 
praticamente novo, R$ 30. 
✆ 4727-5132 
✆ 3491-3054 c/ Fernando.

CelUlaR SoNY eRiCSSoN 
W380 R$ 150. 
✆ 9868-8606 c/ Tânia.

CoMPUtadoR+iMPReSSoR 
Comp Mega Ware 528 m, grava 
e lê cd e dvd, tela lcd 17º p, 
impressora Lexmark imprime, 
scaneia e Xerox, os 2 com 
manual e n.f. 
✆ 3624-8574 
✆ 7083- 9805.

eSCada CaRaCol 
Vendo uma escada caracol de 
madeira, semi-nova, preço a 
negociar. 
✆ 2231-3755 
✆ 9937-9780 c/ João.

FilHoteS de SHaR Pei 
 
 
 
 
 

3 fêmeas e 1 macho, super 
enrrugados, fêmea R$ 750, cada 
uma, macho R$ 650. 
✆ 2206-0977 c/ Celi.

MaQUiNa de laVaR 
Eletrolux Turbo 8k semi-nova, 
pouco uso, branca. 
✆ 2909-7418 
✆ 8206-1080 c/ Sueli

NiNteNdo Wi 
Semi-novo com dois controles, c/ 
3 meses de uso R$ 400. 
✆ 3111-6628 c/ Francisca 
horário comercial.

PedaleiRa gUitaRRa 
Zoom 4040 com pedal de 
volume e pedal de expressão em 
ótimo estado de conservação e 
funcionamento, R$ 450. 
✆ 8028-5622.

PRoJetoR SUPeR � 
Para colecionador, ainda na 
caixa, Sankyo, track sound 
projector. 
✆ 2281-9234 c/ Ana.

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

RoteadoR 
Vendo ou troco por roteador 
simulador de caminhada Aero 
Fit, novíssimo na caixa com 
monitor 4 funções, 
loja R$ 350, vendo 
por R$ 150. 
✆ 7999-1975 c/ Simone.

teClado e Violao 
Teclado Casio CTK496 mais 
suporte, mais um violão por 
R$ 400. 
✆ 7125-9020.

tHe BeatleS 
Livro the beatles anthology em 
inglês,  em excelente estado de 
conservação praticamente novo 
R$ 80. 
✆ 4727-5132 
✆ 3491-3054 c/ Fernando.

ClaSSiFiCadoS ClaSSiFiCadoS

aPtoS. alUgaM-Se

aViação tUPi  
1 dorm, frente ao mar para 
6 pessoas, 1 vaga, fins de 
semana ou temporada. 
✆ 7102-4106.

gUaRUJá 
Astúrias, próximo à praia, 
para 5 pessoas. 
✆ 5589-7373 com Loyda.

gUaRUJá 
Pitangueiras, 4 pessoas, 1dorm,  
sl, cozinha, wc, área de serviço, 
totalmente mobiliado, ótima 
localização. 
✆ 2281-9234 c/ Ana.

PRaia gRaNde 
Boqueirão/Guilhermina, mob, 2 
dorms, sala, cozinha. 
✆ 2947-0961 e 
✆ 2969-6978 c/ Vera.

PRaia gRaNde 
Boqueirão e Guilhermina, ambos 
p/ 6 pessoas, 1 dorm,  próx ao 
mar, 1 vaga temporada ou final 
de semana. 
✆ 3966-3523.

PRaia gRaNde 
Cidade Ocean, 2 dorm, 2 wcs, 
demais dependências,1 vg 
no subsolo, temp. e finais de 
semana, 8 pessoas. 
✆ 3743-8826 e 
✆ 9901-4277 c/ Orlando/
Cleuza.

PRaia gRaNde 
Guilhermina, ótimo apto 
temporada e fds, 1 quarteirão da 
praia, 8 pessoas, vaga garagem. 
✆ 2541-1360 c/ Eliane.

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

aPtoS. VeNdeM-Se

BaRUeRi SP 
Parque Barueri, apto 85m², 3 
dorms. 1 suíte, 3 wc, 1 vaga, 
lazer  completo, entrega set/ 
2011, entrada R$ 60 mil 
negociável + transf dívida. 
✆ 3682-0217 c/ Sônia.

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

Saúde 
2 dorms, 67m2, planta, 
construtora Tarjab, 
empreendimento AURA, entrega 
prevista  31/01/13, aceito carro 
como parte do pagamento. 
✆ 7208-9212.

Vila olíMPia 
110m2, 2 dorms 1 suíte, sala 
de estar e jantar, coz. c/ amplos 
armários, dispensa, wc social, 
área de serviço, salão de festa. 
✆ 9457-0998.

CaSaS alUgaM-Se

CaRaQUatatUBa 
4 dorms, cond fechado, 
churrasq., frente a praia da 
Mococa, fim de semana R$ 190, 
a diária feriado R$ 350, a diária. 
✆ 8032-8196.

iBiUNa 
Chácara, piscina, campo 
futebol, churr., quiosque, 
edícula, linda vista e ideal p/ 
descansar e confraternizar. 
✆ 3686-9614 e 
✆ 9243-1619 Antonio/Helena.

itaNHéM 
3 dorms, 2 WC, 3 vagas, 
próx col Itaú, temp, feriado 
e final de semana. 
✆ 2641-1447 e 
✆ 9649-6747 c/ Ademir.

PRaia gRaNde 
Caiçara, 3 dorms, pisc, s. de 
jogos, churr, 4 vagas. 
✆ 2684-4579 e 
✆ 9777-3501, c/ Sandra.

PRaia gRaNde 
Vila Tupi, 12 pes. R$ 120/ dia, 
6 pes. R$ 60/ dia, vaga, chur. 
vent teto. 
✆ 4703-6492 e 
✆ 9372-4926 c/ Lucia/
Aristides.

SaNto aNt. PiNHal 
Casa, 10 pess, 2 dorms, 2 
suítes, sl c/ lar, s jogos, pisc, 
chur. 
✆ 3966-3523 e 
✆ 9262-5551 c/ Cláudia ou 
✆ 3892-5080 c/ Neide.

CaSaS VeNdeM-Se

BoiçUCaNga 
Litoral Norte, 160m2 const. área 
total 820m2 c/ 2 dorms, sala , 
coz., wc., gar., em meio a 
muita natureza. 
✆ 3694/ 3025 e 
✆ 9404 8878 c/ Waldo.

BRagaNça SP 
Sítio, 25.000 mt2, casa 3 dorms, 
3 wc, coz copa, doc ok, terra s/ 
uso de agrotóxico, local, seguro. 
✆ 9706-1584 - torpedo 
(deficiente auditivo Iolanda).

itaQUeRa 
Sobrado, 2 dorm., sala, cozinha, 
2 wc, estação Dom Bosco, 
futuro estádio do Sport Clube 
Corinthians, apenas R$ 180 mil. 
✆ 8375-2635 e 
✆ 9806-1540 c/ Basílio.

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

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

teRReNoS

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

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

SeRRa da CaNtaReiRa 
Vendo ou troco terreno de 1000 mts, 
cond. fechado, toda infra estrutura,  
local privilegiado R$ 75 mil. 
✆ 6722- 3401 c/ Débora.

SoRoCaBa 
Jd. Wanel Ville, 240 m2, com 
escritura, R$ 71mil, direto com 
proprietário. 
✆ 9885- 5804.

tHeRMaS de SaNta BáR 
450 m2, cond. fechado c/ lago, 
clubes, fácil acesso via Castelo 
Branco. IPTU 2011 todo pago, 
R$ 17 mil. 
✆ 6735- 0949 c/ Sara.

VeíCUloS

aStRa Cd 0�/0� 
Muito conservado, completo, 
prata, R$ 23mil 
✆ 2293- 4404 c/ Giuseppe. 

aStRa MilleNiUM 2000 
Carro super conservado, motor 
e cambio 100%, embreagem, 
amortecedores e bateria novos, 
excelente estado, manual de 
fabrica e chave reserva. 
✆ 6530-7513.

Celta liFe 1.0 Flex 
2010/2011 
Prata, 2 portas, 5.000 km, única 
dona. R$ 5 mil a vista + R$ 17 
mil alienado. 
✆ 8770-0414.

CoRSa SedaN ��/�� 
Gls 1.6, verm metálico, dir e 
travas elétricas. 
✆ 3569-3120 e 
✆ 9218-5480 c/ Robison.

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, 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/descontos.asp,

eM “ClASSifiCADoS”



CENTRO DE
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

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

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


