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em casa

Venha se divertir no Café! Confira a programação na página 10

Licença-paternidade
Depois da licença-maternidade de 180 dias, categoria 

bancária conquista mais um avanço social: a  
licença-paternidade agora é de 20 dias. 

Assim, pais ganham mais tempo para cuidar dos bebês.



ENDEREÇOS E TELEFONES DO SINDICATO
Sede: Rua São Bento, 413, Centro,  3188-5200. (Presidência, Subsecretaria de bancos, 

Regional Centro, secretarias Geral, de Saúde e Condições de Trabalho, de Assuntos Jurídicos, 
de Imprensa, de Formação, de Estudos Socioeconômicos, de Arrecadação, Cultural, de 

Organização e Suporte Administrativo, de Relações Sociais e Sindicais, Biblioteca e Centro 
de Documentação). Regional Paulista: Rua Carlos Sampaio, 305,  3284-7873 e 3285-

0027 (metrô Brigadeiro). Regional Leste: Rua Icem, 31,  2293-0765 e 2091-0494 (metrô 
Tatuapé). Regional Norte: Rua Banco das Palmas, 288, Santana,  2979-7720 (metrô 

Santana). Regional Sul: Av. Santo Amaro, 5914, Brooklin,  5102-2795. Regional Oeste: 
Rua Benjamin Egas, 297, Pinheiros, tele fo ne 3836-7872. Regional Osasco e Região: Rua 

Pres. Castello Branco, 150,  3682-3060 e 3685-2562 (próximo ao Hospital Montreal). 
Regional Centro: Rua São Bento, 365, 19º andar,  3104-5930 (metrô São Bento).

Publicação do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região
Rua São Bento, 413, Centro, São Paulo, CEP 01011-100, tele fo ne (11) 3188-5200

PRESIDENTA
Juvandia Moreira

DIRETORES RES PON SÁ VEIS
Marta Soares (Imprensa), Marcelo Gonçalves (Cultural), Neiva Ribeiro (Formação)

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidência: Juvandia Moreira Leite. Secretaria-Geral: Ivone Maria da Silva. Secretaria 

de Finanças: Rita de Cássia Berlofa. Secretaria de Organização e Suporte Administrativo: 
Ernesto Shuji Izumi. Secretaria de Imprensa e Comunicação: Marta Soares dos Santos. 

Secretaria de Assuntos Jurídicos: Carlos Miguel Barreto Damarindo. Secretaria de Relações 
Sindicais e Sociais: Maria Rosani Gregorutti Akiyama Hashizumi. Secretaria de Formação 
Sindical: Neiva Maria Ribeiro dos Santos. Secretaria de Saúde e Condições do Trabalho: 
Dionísio Reis Siqueira. Secretaria Cultural: Marcelo Gonçalves. Secretaria de Assuntos 
Sócio-Econômicos: Cláudio Luis de Souza. Secretaria Executiva: Vera Lúcia Marchioni.

DIRETORES
André Bezerra Pereira, Adriana Maria Ferreira, Adriana Oliveira Magalhães, Aladim Takeyoshi Iastani, 
Alexandre de Almeida Bertazzo, Alexandro Tadeu do Livramento, Amélia Assis Andrade Santos, Ana 

Tércia Sanches, André Camorozano Felix, Antonio Alves de Souza, Antonio Joaquim da Rocha, Antonio 
Carlos Cordeiro, Bruno Santos Caetano, Bruno Scola, Camilo Fernandes dos Santos, Cássio Roberto 
Alves, Cássio Toshiaki Murakami, Cláudio Vanderlei Ferreira da Rocha, Daniel Santos Reis, Edilson 

Montrose de Aguiar Junior, Edson Carneiro da Silva, Edison José de Oliveira, Felipe Aurélio Garcez de 
Castro, Erica de Oliveira Batista, Fernanda Madalena dos Reis, Flávio Monteiro Moraes, Francisco Carlos 

Pugliesi, Givaldo Lucas, Jaqueline Gonçalves da Silva, João Luiz Fukunaga, João Paulo da Silva, José 
do Egito Sombra, Jozivaldo da Costa Ximenes, Júlio César Silva Santos, Liliane Maria Santos Fiuza, 
Lucimara Venerando Malaquias, Luiz Carlos Costa, Maikon Nunes Azzi, Manoel Elídio Rosa, Marcelo 
Peixoto de Araújo, Marcelo Pereira de Sá, Márcia do Carmo Nascimento Basqueira, Márcio Vieira 

Rodrigues, Marcos Antonio do Amaral, Maria Cleidemar Queiroz da Cruz, Maria Cristina Castro, Maria 
do Carmo Ferreira Lellis, Maria Helena Francisco, Maurício Nobuiti Danno, Mauro Gomes, Nelson Ezídio 
Bião da Silva, Onísio Paulo Machado, Paulo Sérgio Rangel, Priscilla Semencio da Silva, Raquel kacelni-
kas, Ramilton Marcolino, Renato Augusto Carneiro, Ricardo Oliveira Terrível Barcellos, Rogério Castro 

Sampaio, Rubens Blanes Filho, Rubens Luiz Neves, Sandra Regina Vieira da Silva, Sérgio Augusto 
Sobrinho, Sergio Francisco, Silmara Antonia da Silva, Tânia Teixeira Balbino, Thiago Vinicius Caires 
Lopes, Vagner Freitas de Moraes, Valdir Fernandes, Valeska Fernanda Pincovai, Valter San Martins 

Ribeiro, Vanderlei Pereira Alves, Wagner Cabanal Mendes, Wagner Fantini Pimenta, Welington Prado 
Correa e Willame Vieira de Lavor.

DIRETORES HONORÁRIOS
Adozinda Praça de Almeida, Ana Maria Érnica, Francisco Cezar Bernardo de Lima, José Carlos 
Alonso, Kardec de Jesus Bezerra, Luiz Cláudio Marcolino, Maria da Glória Abdo, Maria Selma 

do Nascimento, Paulo Roberto Salvador e Washigton Batista de Farias.

PRODUÇÃO
Redação: André Rossi, Andréa Ponte Souza, Cecilia Negrão, Cláudia Motta, Felipe Rousselet, 

Danilo Motta, Jair Rosa, Rodolfo Wrolli e William De Lucca. Diagramação: Linton Publio e 
Fabiana Tamashiro. Colaboração: Cláudio Renato (Cultural), Alessandra Ferreira e Florice 
Santos (Descontos e Convênios), Jandira Rodrigues (Formação) e Maria da Penha Dimas 

(Classificados). Impressão e CTP: Bangraf (11) 2940-6400. Tiragem: 100 mil exemplares. 
Distribuição domiciliar gratuita aos associados.



Ao leitor

A ampliação da licença-paternidade de 20 dias é uma con-
quista de toda a sociedade.

Todos ganham com a presença do pai em casa, participando 
e cumprindo sua função de forma responsável.

Uma democracia forte inclui direitos iguais para homens e 
mulheres. Apoiamos as relações compartilhadas e sabemos 
a importância da participação dos pais em casa, dividindo as 
tarefas e fortalecendo essa longa parceria de educar um filho.

Para que a mulher aumente sua participação no mercado de 
trabalho e na política, é necessário também uma mudança na 
sociedade com divisão de tarefas dentro de casa, diminuindo a 
jornada exaustiva que é hoje imposta às mulheres.

As empresas também têm uma parcela de responsabilidade 
na luta por essa igualdade. Nas instituições financeiras, por 
exemplo, as mulheres recebem 77,9% da remuneração dos 
homens. Desde 2008, a diferença foi reduzida em apenas 1,5 
ponto percentual. Caso permaneça esse ritmo, levará 88 anos 
para que elas tenham a mesma remuneração dos homens nos 
bancos. Enquanto 32% dos bancários já receberam mais de 
três promoções na car-
reira, esse percentual cai 
para cerca de 20% no caso 
das bancárias. Vemos ain-
da que apenas 14,8% de 
mulheres estão em cargos 
de gerência, superinten-
dência ou diretoria nos 
bancos.

O Sindicato está na luta 
pelo fortalecimento da 
democracia e pela conso-
lidação de oportunidades 
iguais entre todos.

Uma conquista de todos

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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Pai ganha mais tempo 
com o bebê

Capa

A licença-paternidade de 20 dias 
é um direito de todos os bancários 
e já está valendo. Após o Sindi-
cato e a Contraf-CUT cobrarem, a 
Fenaban (federação dos bancos) 
fez consulta ao governo e o direito 
está confirmado para a categoria. 
Todas as instituições financeiras 
foram notificadas e orientadas a 
conceder o benefício, inclusive de 
forma retroativa. Assim, todos os 
pais de bebês nascidos a partir de 
27 de dezembro poderão gozar a 
licença-paternidade de 20 dias. 
Quem tirou somente os cinco dias 
referentes à legislação até 2016, 
poderá aproveitar os outros 15.

A licença-paternidade ampliada 
também se aplica nos casos de 
adoção.

“Essa é uma conquista importan-
te dos trabalhadores e o Sindicato 
correu atrás desde o início co-
brando tanto os bancos quanto o 
governo federal para que o direito 

pudesse ser usufruído pelos pais, 
inclusive de forma retroativa, nes-
sa fase tão fundamental da vida 
da família”, afirma a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira.

A licença-paternidade ampliada 
é conquista da Campanha 2016 
e está prevista na cláusula 26 da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT). O direito foi determinado 
pela lei 13.257/2016. Assim como 
a licença-maternidade de 180 
dias – conquista dos bancários em 
2009 –, a licença-paternidade de 
20 dias é concedida por meio do 
programa Empresa Cidadã.

Como proceder – Para usufruir, o 
bancário terá de fazer requisição por 
escrito ao banco em até dois dias 
úteis após o parto, apresentando do-
cumento que comprove participação 
em programa ou atividade de orien-
tação sobre paternidade responsável 
(ler quadro).

Licença-paternidade de 20 dias já está valendo, inclusive 
de forma retroativa aos bancários com crianças nascidas a 
partir de 27 de dezembro de 2016

Para requerer a licença-pater-
nidade de 20 dias, o pai precisa 
comprovar a participação em 
curso de paternidade responsá-
vel. O Sindicato está oferecendo o 
curso gratuitamente aos bancários 
sócios.

São 12 horas/aula dedicadas a 

quem quer participar ativamente 
da criação dos filhos logo nos pri-
meiros dias do nascimento.

As turmas serão montadas de 
acordo com a capacidade do Cen-
tro de Formação Profissional (CFP) 
do Sindicato. Para outras informa-
ções ligue 3188-5000.

Sindicato tem curso gratuito
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Destaques do mês

Vale-cultura

Sindicato de olho na 
renovação

Nenhum direito a menos. E com 
o vale-cultura não será diferente. A 
cláusula 69 da Convenção Coletiva de 
Trabalho dos bancários (com validade 
2016/2018) prevê o direito, mas o 
governo Temer não renovou a lei. 

Sem a prorrogação do Programa 
de Cultura do Trabalhador – previsto 
pela lei 12.761/2012 –, os bancos 
suspenderam o pagamento desde 
janeiro. 

“Em reunião com o movimento 
sindical, em dezembro, o Ministério 
da Cultura informou ter solicitado a 
renovação da lei, inclusive por Medida 
Provisória, para a liberação sair mais 
rápido, mas o governo federal não 
publicou nova legislação autorizando 
a manutenção do vale-cultura”, relata 
a presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira. 

Em janeiro, o Sindicato entrou em 
contato com a coordenação-geral do 
Programa de Cultura do Trabalhador 
e a informação foi de que o pedido 
de prorrogação do benefício já havia 
sido feito e aguardava aprovação do 
Ministério da Fazenda. “Por isso estamos 
orientando bancários de todo o Brasil a 
enviar mensagens cobrando o governo 
federal, o Ministério da Fazenda e até 
os parlamentares. Temos de fazer uma 
grande pressão para que esse direito 
seja respeitado”, reforça Juvandia.  

Protest
e!

Envie sua mensagem com o texto: 
“Nós, trabalhadores, exigimos do 
governo federal a renovação da lei 
que prevê o pagamento do vale-
cultura”.

Governo Federal
goo.gl/pYXfsO
  
Ministério da Fazenda
goo.gl/nvb8yi
 
Ouvidoria Ministério da Cultura
goo.gl/3n3gLH
 
Link do MinC para enviar mensagens 
referentes ao vale-cultura
 goo.gl/pQ8ghA
 
 Câmara dos Deputados 
 goo.gl/6YiIvq
 
 Senado Federal
 goo.gl/8Qqhdq

O vale-cultura é um cartão com 
crédito de R$ 50 mensais para 
aquisição de bens culturais. Os 
valores não gastos ficam acumulados 
para o mês seguinte. Trabalhadores 
que ganham até cinco salários 
mínimos (atualmente R$ 4.685) 
podem requerer o direito junto ao RH 
dos bancos. Os empregados da Caixa 
conquistaram, em acordo aditivo, o 
direito ao pagamento do vale-cultura 
para quem ganha até oito salários 
mínimos. 
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Itaú

Banco do Brasil

Acordo de PCR assinado

CCV já está aprovada

Sindicato e Contraf-CUT assinaram 
com o Itaú a renovação do acordo 
coletivo de PCR 2017/2018 (Programa 
Complementar de Resultados) em 
6 de fevereiro. Os trabalhadores 
asseguraram, por exemplo, a 
reposição da inflação, medida pelo 
INPC, mais 1% de aumento real em 
ambos os anos.

“O acordo é resultado da forte 
mobilização dos bancários e da 
pressão dos sindicatos, que resultaram 
em avanços aos trabalhadores por dois 
anos. É importante destacar que o 
PCR é pago sem que haja desconto da 

Participação nos Lucros e Resultados”, 
enfatiza a secretária-geral do 
Sindicato, Ivone Silva.

O acordo é extensivo aos financiários 
da holding Itaú.

Os trabalhadores do BB interessados 
em agendar reunião na Comissão 
de Conciliação Voluntária (CCV) 
sobre 7ª e 8ª horas podem entregar 
documentos na sede do Sindicato (Rua 
São Bento, 413, Centro). A renovação 
do acordo de CCV foi aprovada em 
assembleia em 31 de janeiro.

O acordo aprovado é mais 
abrangente, pois atende também 
bancários que tiveram funções 

extintas ou que ocupam novos cargos 
devido à reestruturação em curso 
desde novembro de 2016.

Os documentos necessários são 
termo de reivindicação de CCV – 
disponível no site goo.gl/yx4mYp, 
documentos originais e cópias de CPF, 
RG, carteira de trabalho e histórico 
funcional. Todos devem ser entregues 
na Central de Atendimento do 
Sindicato, das 8h às 20h.
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Caixa

Sindicatos barram 
aumento no Saúde Caixa

A Justiça do Trabalho do Distrito 
Federal concedeu liminar válida para 
todo o país em 31 de janeiro anulando 
os novos valores que seriam cobrados 
dos assistidos pelo Saúde Caixa a partir 
de quarta 1º. A ação foi impetrada 
pela Contraf-CUT, pela Fenae e por 
sindicatos de todo o Brasil após a 
direção da Caixa anunciar o reajuste 
nas contribuições.

De acordo com documento do banco, 
a mensalidade dos trabalhadores 
da ativa e aposentados passaria de 
2% para 3,46% da remuneração 
base; a coparticipação das despesas 
assistenciais subiria de 20% para 
30% e o valor limite da coparticipação 
passaria de R$ 2.400 para R$ 4.200.

O diretor executivo do Sindicato 
Dionísio Reis (foto) destaca que o 
reajuste unilateral fere o acordo aditivo 
à Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), que estabelece a manutenção 
dos percentuais e valores cobrados dos 
assistidos

RITA SERRANO ELEITA PARA O CA CONSELHO DE USUÁRIOS 

Maria Rita 
Serrano foi 
eleita para 
representar os 
empregados 
no Conselho de 
Administração 
(CA) da Caixa. 

No segundo turno da eleição, 
encerrado em 26 de janeiro, 
recebeu 14.283 votos contra 
12.739 da chapa concorrente.
“A vitória é fruto da união e apoio 
de entidades e pessoas em torno 
de objetivos comuns, como a 
humanização das relações de 
trabalho no banco, a valorização 
de seus empregados e a defesa da 
Caixa pública. Nossa campanha 
conseguiu aglutinar pessoas e 
entidades com visões distintas, 
em um momento de propagação 
do ódio e do sectarismo, e 
essa sem dúvida foi a primeira 
grande vitória”, destacou Rita ao 
agradecer o apoio recebido.

Apoiada pelo 
Sindicato, a 
Chapa 2 – 
Movimento 
Pela Saúde 
obteve 7.569 
votos e foi 
eleita para 
compor o 
Conselho 
de Usuários 
do Saúde Caixa. Entre seus 
componentes, a chapa 
vencedora conta com a agora 
reeleita integrante do Conselho, 
Ivanilde Moreira, a Ivi, que 
também é diretora da Apcef-SP.
A chapa 2 tem o compromisso 
de lutar para que o Conselho de 
Usuários torne-se deliberativo, 
que suas decisões sejam 
respeitadas. Além disso, defende 
o atual modelo de custeio do 
Saúde Caixa, uma conquista 
histórica dos trabalhadores que 
consta em acordo coletivo.
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Uma das principais ferramentas 
que o bancário dispõe para evoluir na 
carreira é o constante aprendizado por 
meio de cursos em áreas específicas. 
Com esse objetivo, o Centro de For-
mação Profissional (CFP) do Sindicato 
disponibiliza variada gama de cursos 
que vão ao encontro do interesse e 
necessidade do trabalhador. 

Um dos mais procurados por sindica-
lizados e o público em geral é o preparatório para a Certificação de Especialista em 
Investimento Anbima (CEA). O curso é dividido em seis módulos que buscam dar 
ampla visão ao trabalhador.

O primeiro módulo aborda o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e regulamentação 
de mercado. O segundo abarca fundamentos da Economia, Finanças e Estatística. O 
terceiro engloba produtos de renda variável, renda 
fixa e contratos derivativos. No quarto bloco, os 
alunos ingressam no vasto universo dos fundos de 
investimento e de produtos de previdência comple-
mentar. O quinto ciclo esboça a gestão de carteiras 
e riscos. O sexto e último módulo é específico sobre 
planejamento de investimento. 

A carga é de 37,5 horas presenciais e 37,5 horas 
online.  O certificado é concedido a quem tiver  
75% de frequência. Já o material didático é incluso 
no preço do curso.

Confira turmas, preços e horários deste e ou-
tros cursos no quadro abaixo. Para outras infor-
mações ligue 3188-5200.

CEA: essencial para a
evolução profissional

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

Sindicalize-se 
e pague menos

*1  bônus equivale a uma nova sindicalização

MUITO
BOM

ser sindicalizadoE

Centro de Formação Profissional

CURSOS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017

Aulas na sede, Rua São Bento, 413, Centro

CURSO PERÍODO DIAS HORÁRIO

VALOR 

LOCALPÚBLICO

EM GERAL 
ASSOCIADO 

CPA-10 11/2 4/3 sábado 8h às 17h  R$ 960  R$ 480 CENTRO

CPA-10 20/2 a 3/3 seg. a qui. 19h às 22h  R$ 960  R$ 480 CENTRO

ESPANHOL INICIANTE 2/3 a 20/7 quinta 19h às 22h  R$ 1.000  R$ 500 CENTRO

FRANCÊS INICIANTE 2/3 a 20/7 quinta 19h às 22h  R$ 1.000  R$ 500 CENTRO

ESPANHOL INICIANTE 4/3 a 29/7 sábado 10h às 12h  R$ 1.000  R$ 500 CENTRO

INGLÊS INICIANTE 4/3 a 29/7 sábado 10h às 12h  R$ 1.000  R$ 500 CENTRO

FRANCÊS INICIANTE 4/3 a 29/7 sábado 10h às 12h  R$ 1.000  R$ 500 CENTRO

CPA-20 6/3 a 17/3 seg. a sex. 19h às 22h30  R$ 1.320  R$ 660 CENTRO

CEA 11/3 a 1/4 sábado 8h às 17h  R$ 2.360  R$ 1.180 CENTRO

CPA-10 20/3 a 30/3 seg. a qui. 19h às 22h  R$ 960  R$ 480 CENTRO
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Café dos Bancários

Teatro

OS MONÓLOGOS DA VAGINA 
De maneira hilária e livre de preconceitos, o 
enredo reflete a relação da mulher com sua 
própria sexualidade. História composta a partir 
de depoimentos de mais de 200 mulheres de 
várias partes do globo. Sexta, 22h30; sábado, 
19h; domingo 18h. Até 26 de fevereiro.
Teatro Gazeta
(Avenida Paulista, 900)
 (11) 3253-4102
Bilheteria: R$ 60, sexta e domingo; R$ 70, sábado
Sindicalizados: Pagam meia entrada 
todos os dias

comédia 12 90 min

PINÓQUIO - O ESPETÁCULO
A clássica história do boneco de madeira que 
sonhava em se tornar um menino de verdade. 
Conto que ainda sensibiliza crianças e adultos. 
Domingo, 16h. Até 26 de março.
Teatro Ruth Escobar 
(Rua dos Ingleses, 209. Bela Vista)
 (11) 3289-2358
Bilheteria: R$ 40
Sindicalizados: R$ 20

infantil L50 min

CASAL TPM 
Dois seres enxergam o mundo de forma to-
talmente diversa, enfrentam a rotina do casa-
mento e da relação homem-mulher desde os 
tempos das cavernas. Bomba-relógio prestes a 
explodir. Sábado, 21h. Até 25 de março. 
Teatro Raposo 
(Rod. Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa Vista)
 (11) 3732-9006
Bilheteria: R$ 60
Sindicalizados e acompanhantes: R$ 20 cada

comédia 12 80 min

SE ESSA RUA FOSSE MINHA
ESPETÁCULO DE BRINCAR
Crianças brincam no palco com Teresinha de 
Jesus e Alecrim Dourado, de antigos jogos de 
rua. A proposta é passar de forma bem leve 
e divertida conceitos e valores para os peque-
nos. Sábado, 17h. Até 25 de março.
Teatro MUBE
(Rua Alemanha, 221, Jardim Europa)
 (11) 4301-7521
Bilheteria: R$ 40
Sindicalizados e acompanhantes: R$ 15 cada

infantil L60 min

Um espaço especial para
os bancários, até no preço!

Abre de segunda a sexta-feira, às 
14h30 para quem gosta de degustar 

um delicioso cafezinho com toda 
tranquilidade, e vai até as 23h, com 

shows ao vivo às sextas-feiras. 
 

Vem curtir!

Petiscos de primeira, 
caipirinhas deliciosas, cer-
veja sempre gelada. Para 
ser bom, um bar tem de 
contar com tudo isso, cla-
ro. Os bancários têm isso 
e muito mais: um espaço 
especial, no centro de São 
Paulo, exclusivo para asso-
ciados ao Sindicato e seus 
convidados e ainda com 
preços mais baixos!

O Grêmio Recreativo Café 
dos Bancários fica na Rua 
São Bento, 413 (pertinho 
da estação São Bento do 
metrô).
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ATREVIDO 
Humorista Gustavo Mendes interage com per-
sonagens de um telão que, a todo instante,  
interferem no show. Também apresenta per-
sonagens do meio político e de seu próprio 
convívio social: sua mãe, seu analista e alguns 
de seus amores. Sexta, 21h30; sábados, 21h; 
domingos 20h. Até 26 de fevereiro. 
Teatro das Artes 
(Avenida Rebouças, 3.970,
Shopping Eldorado piso 3)
 (11) 3034-0075
Bilheteria: R$ 80, sextas e domingos; R$ 90, 
sábado
Sindicalizados: R$ 40, às sextas e domin-
go; R$ 45 aos sábados.

comédia 14 90 min

REVISTA TEATRO AQUI

www.revistateatroaqui.com.br

A nova edição 
da revista Teatro 

Aqui traz O 
Mágico de Oz e 
diversas peças. 
A revista, de
R$ 80, sai por

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

revista@teatroaqui.com.br

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

Arthur, dono de uma imaginação excepcional, é alvo de zombarias na 
escola. Um dia o garoto é salvo por Jane, iniciando aventura repleta

de fantasia. Sábado e domingo, 16h.
Até 26 de março (exceto 11 e 12 de março).

Teatro J. Safra
(Rua Josef Kryss, 318. Parque Industrial Tomas Edson)

 (11) 2626-0243
Bilheteria: R$ 50, plateia; R$ 40, mezanino; mezanino com

visão parcialmente prejudicada, R$ 20
Sindicalizados: 50% de desconto em todos os setores

O Aprendiz de Feiticeiro

infantil L90 min
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Associados ao Sindicato pagam o preço único de R$ 13,40 para assistir aos filmes em 
exibição na rede Cinemark. Não há restrições quanto a horário ou dias da 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 vale-ingressos devem 
ser adquiridos na Central de Atendimento do Sindicato, na Rua São Bento, 413, Cen-

tro. Pagamento somente à vista (dinheiro, débito e crédito).

CINEMA MAIS BARATO

Convênios

POUSADA VALE
DOS EUCALIPTOS
Est. Piedade, Vl. 

Élvio, s/nº, Km 22,
caixa postal 224,

Vila Élvio, Piedade
(11) 3815-4500

(11) 99840-1013
www.valedoseucaliptos.

com.br
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CLÍNICA SALUBRE
Av. Campanella, 
1019, Itaquera,

São Paulo
(11) 2047-7491
(11) 2026-1968

www.clinicasalubre.
com.br 
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Classificados

APARTAMENTOS PARA ALUGAR

Somente serão publicados os anúncios enviados pelo site até o
dia 21 de fevereiro, pelo endereço  www.spbancarios.com.br.

Não são aceitos anúncios enviados por e-mail.

ATENÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRAIA GRANDE
Próximo à praia, na rua do quiosque, mobiliado, 
envia fotos R$ 200, a diária , ventiladores, 
micro-ondas, tv led, garagem, elevador, etc 
edna.gaspar-moraes@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRAIA GRANDE
Frente para mar, 2 dorms., sala, sacada, coz 
americana, 1 wc, salão de festas, churrasqueira, 
53m², 1 vaga, R$ 160 mil. 
 (11) 96692-5565 c/ Aida

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

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

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

KIT BELA VISTA 
R$ 170 mil, financiável, semi mobiliado, boa lo-
calização, cond. baixo, sem garag., r. tranq. e seg. 
 (11) 95222-5675 whatsap c/ Mariana

PRAIA GRANDE 
Jd. Real, mobiliado, 1 dorm., 
em frente ao mar, com escritura, 
prédio de esquina, 5 andares com 
elevador e sacada, 1 vaga de 
garagem, R$ 170 mil. 
 (11) 97157-9906 c/ Paula 
 (11) 99958-5557 c/ Ricardo

VENDO OU TROCO POR OUTRO NA PRAIA
Ipiranga, bairro Moinho Velho, 
Rua Elba, 1.221, 3 dorms, sala, 
coz, garagem ou troca por apto 
na praia Santos Gonzaga, 
R$ 325 mil 
 (11) 98174-1365

APARTAMENTOS À VENDA
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Os classificados dirigem-se 
exclusivamente aos bancários 
sindicalizados. Para assegurar 

a manutenção do serviço 
gratuito, só serão aceitos pedidos 

de compra, venda, troca e 
locação de interesse direto e 
exclusivo do associado e não 
destinados a fins comerciais. 

Prestação de serviços, tratamen-
tos, intervenções, produtos 
farmacêuticos, cosméticos, 

clínicas e assuntos religiosos, 
bem como mais de uma 

solicitação por associado, não 
serão aceitos. Em função da 

restrição de espaço, os pedidos 
serão atendidos por ordem de 

chegada. O item anunciado é de 
responsabilidade exclusiva 

do solicitante.

Para anunciar:
www.spbancarios.com.br 

em “Classificados”

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

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

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

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

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

CELTA 
Spirit VHCE 1.0, 2010/2011, perfeitas condições, 
doc. ok, vidro e trava, sensor traseiro de estacio-
namento, engate, carro de não fumante. 
 (11) 99577-7140.

ECOSPORT XLT 2.0 
Automático, couro, completo, com estribo 
cromado, sensor e câmera de ré, capa de estepe 
original, cor cinza perolizada, parece preto Fipe R$ 
33.500, a vista somente R$ 30 mil 
 (11) 96775-2310 – WHATSAPP

KADETT 97/8
Prata, 2.0 GL, gasolina, 
vidros elétricos, alarme 
Positron, bloqueio de ignição, 
rádio, carro de garagem, 
segundo dono. 
 (11) 3768-0173.

MOTO XRE 300 
Branca, super conservada, doc. ok, 
11.700 km, R$ 12 mil. 
 (11) 99577-7140

TERRENOS

VEÍCULOS

CASAS À VENDA

CASAS PARA ALUGAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VARIADOS

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

AIR CLIMBER POLISHOP
Aparelho de ginástica, pouco uso, 
excelente estado de conservação., 
acompanha DVD R$ 200, 
 (11) 99274-9141 c/ Silvia.

SIMULADOR 
DE CAMINHADA
Suporte para anilhas de peso, 
marca Polishop, pouco uso,R$ 200 
 (11) 99274-9141 c/ Silvia.

TECLADO ARRANJADOR PSR-S710 SEMI-N
Seminovo, 1 ano de uso em perfeito estado, já 
incluso pedal de sustem, fonte de alimentação 
capa de proteção e pedestal por R$ 2 mil 
wolf.estefanio@icloud.com

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

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

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

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

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

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

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

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



Faça uma simulação em um de nossos postos:

Rua São Bento, 413

De segunda a sexta, 

das 10h às 18h

 (11) 3188-5314 

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

Avenida Pres. 

Castelo Branco, 150

De segunda a sexta, 

das 11h30 às 17h30  

 (11) 3681-4267

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

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

Centro Paulista osasco berrini

contas contas

contas

contas
contas

contas

cartões de
crédito

juros

Antecipação da
restituição do IR

dívidas

cheque
especial

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

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

Ao lado dos bancários

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

www.bancredi.com.br

Bancredi
PODE CONTAR 
com a


