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� EDITORIaL

PLR sem IR e mais segurança 
nas agências bancárias
Com a retomada da campanha nacional pela isenção do imposto de renda na 

Participação nos Lucros e Resultados (PLR) dos trabalhadores, intensificamos 
durante todo o mês de março nossa mobilização – nas ruas, com representantes 
sindicais, e junto aos deputados do Congresso Nacional – em busca de mais uma 
conquista para a categoria. Recebemos dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e 
da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o compromisso de 
uma resposta concreta durante o mês de abril, após avaliação do impacto econômico 
da isenção para o governo. Sabemos que essa medida vai representar uma economia 
de R$ 1,6 bilhão. Dinheiro que ficaria no bolso dos trabalhadores. Com mais renda 
líquida, o consumo aumenta e melhora a geração de emprego, beneficiando toda a 
sociedade.

Também mantemos nossa luta pela manutenção das portas de segurança nas 
agências bancárias. Tivemos audiência com o presidente da Câmara Municipal 
de Osasco, vereador Aluísio da Silva Pinheiro (PT), e aguardamos encontro 
com o presidente da Câmara de São Paulo, vereador Police Neto, para rever a 
obrigatoriedade da instalação do equipamento em todas as agências da cidade. O 
debate sobre a importância da instalação desse importante item de segurança 
também vem sendo travado junto à federação dos bancos (Fenaban), na mesa 
temática que trata de segurança bancária, e nas audiências do Ministério da Justiça 
sobre o novo estatuto da segurança privada.

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região completa 89 anos no mês 
de abril com muita disposição para continuar lutando e muitas conquistas em sua 
história. Entre elas, a ampliação da licença-maternidade para seis meses, reivindicação 
que se concretizou em garantia e hoje conta com a adesão de mais de 90% das 
bancárias. Parabéns a todos os bancários por estarem junto ao Sindicato, fortalecendo 
a luta!

Juvandia Moreira
Presidenta do sindicato
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PLR sem IR em Brasília
Faixas e panfletagem levaram à capital federal a reivindicação

Dia de manifestação dos trabalhadores 
em Brasília. Logo pela manhã do dia 

27 de março, as principais vias da capital 
federal estavam tomadas por faixas com a 
mensagem: Reforma tributária com justiça 
social começa com PLR sem imposto. É a 
campanha que cobra dos parlamentares e 
do governo federal a isenção de imposto 
de renda na Participação nos Lucros e 
Resultados recebida pelos trabalhadores, 
que também contou com protesto na Via 
Anchieta e na Avenida Paulista.

Parlamentares também receberam 
material explicativo sobre o tema, 
cobrando a votação das emendas à 
Medida Provisória 556, que tratam da 

isenção – o que deve acontecer até o início 
do mês de abril.

“Ou seja, os próximos dias serão 
decisivos”, afirma a presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira. “Após muitos meses 
de luta, esperamos ter também, no início 
de abril, resposta concreta do governo 
em relação à isenção do IR na PLR.” A 
presidenta refere-se à reunião realizada em 
21 de março, quando dirigentes sindicais 
ouviram esse compromisso dos ministros da 
Fazenda, Guido Mantega, e da Secretaria 
Geral da Presidência da República, Gilberto 
Carvalho. Acompanhe as mobilizações da 
Campanha PLR sem IR por meio do www.
spbancarios.com.br

CaMPaNHa

Dinheiro é do bancário
Recurso será devolvido, pois Sindicato é contra a cobrança

Bancário, pode ficar orgulhoso. 
Você faz parte de uma das poucas 

categorias profissionais, em todo o Brasil, 
representada por um Sindicato que devolve 
aos trabalhadores o imposto sindical (ou 
contribuição sindical).

 A taxa compulsória, ou seja obrigatória, 
é descontada nos holerites de março de 
todos os trabalhadores com registro em 
Carteira Profissional. Criado em 1939 
pelo presidente Getúlio Vargas, o tributo 
corresponde ao desconto de um dia de 
trabalho – 3,33% do salário mensal.

O Sindicato já manteve, durante mais 
de uma década, liminar que isentava os 
bancários de São Paulo, Osasco e região 
da cobrança. Essa liminar, no entanto, foi 
cassada pela Justiça em 2005, quando os 
bancários voltaram a sofrer o desconto. 
A solução encontrada foi, a partir de 
2006, passar a devolver a parte que 
lhe cabe do tributo (60%) a todos os 
bancários com cadastro ativo na entidade 
e que solicitara a direção. Em breve, mais 
informações serão divulgadas sobre a 
devolução deste ano.

IMPOSTO SINDICaL 

Dirigentes sindicais 
se reúnem com 

ministros em Brasília
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Pela venda responsável
Bancários se unem aos clientes para cobrar ética dos bancos

Dirigentes sindicais, representantes 
do Instituto Nacional de Defesa do 

Consumidor (Idec) e especialistas em 
saúde do trabalhador participam em 15 
de março, Dia Mundial do Consumidor, 
de seminário sobre venda responsável de 
produtos. A abertura dos debates foi feita 
pela presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira, e pela coordenadora executiva 
do Instituto Nacional de Defesa do 
Consumidor (Idec), Lisa Gunn. “A forma 
de gestão dos bancos está adoecendo a 
categoria e prejudicando o consumidor”, 
destacou Juvandia.

A coordenadora executiva do Idec, 

Lisa Gunn, que também participou 
da mesa de abertura, concorda que 
consumidores e clientes são as “duas 
faces de uma mesma moeda”. “Se 
por um lado os trabalhadores sofrem 
com a pressão por metas, por outro os 
consumidores são lesados ao adquirirem 
produtos inadequados ao seu perfil 
ou desnecessários” Daí a importância, 
acrescentou Lisa Gunn, da parceria 
entre Sindicato e Idec para combater o 
problema.

Veja a matéria completa www.
spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1054.

Lisa Gunn do Idec  e 
Juvandia Moreira do 
Sindicato na abertura 
do Seminário

SEMINáRIO

Debates levam à reflexão
Sindicato lança cartilha sobre a condição da mulher na sociedade

Março foi marcado pela 
lembrança do Dia Internacional 

da Mulher. O Sindicato levou à 
reflexão com uma série de eventos 
entre eles um debate que aconteceu 
no dia 9 de março na sede da 
entidade e contou com a presença 
da especialista sobre a condição da 
mulher na sociedade, a professora 
Paula Loureiro. Confira entrevista no 
www.spbancarios.com.br/Uploads/
PDFS/191_fb5524.pdf).

Houve também ato conjunto com 
a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), movimentos de mulheres,  
movimentos sociais e várias entidades da 
sociedade civil. A caminhada percorreu 
ruas do centro entre as praças da 

república e da Sé. O Dia Internacional da 
Mulher é celebrado em 8 de março. Leia 
a cobertura completa do evento no www.
spbancarios.com.br.

MêS Da MuLHER 

CAETANO RIABAS
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� POLíTICa

Vagner Freitas para presidente
Plenária nacional definiu dirigente sindical bancário à frente da central

Vagner Freitas é o indicado 
à presidência da Central 

Única dos Trabalhadores 
(CUT). A decisão foi tomada 
em 19 de março em plenária 
nacional da Articulação 
Sindical, a mais expressiva 
corrente da CUT. Estavam 
representadas na reunião as diversas 
categorias profissionais, urbanas 

e rurais, que indicaram o 
dirigente bancário para 
conduzir os mais de 22 
milhões de trabalhadores 
que atuam na base da maior 
central sindical brasileira.

O nome, agora, será levado 
ao Congresso Nacional da 

CUT, em julho, onde será finalmente 
definido o novo presidente.

CuT 

Haddad fala para os bancários
Pré-candidato a prefeitura de São Paulo conta sobre os desafios

Espaço de cidadania, o MB em Debate 
Especial, programa de webtv do 

Sindicato, proporcionou aos bancários a 
oportunidade de discutir os problemas da 
cidade de São Paulo e conhecer um pouco 
dos projetos implantados pelo ex-ministro 
da Educação e pré-candidato a prefeitura 
Fernando Haddad. O programa, mediado 
pela presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira, foi transmitido ao vivo na noite 
do dia 6 de maio pelo site do Sindicato e 
pela Rede Brasil Atual, totalizando cerca 
de 2 mil acessos. Veja a matéria no www.
spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=962

Ocupe Wall Street no Sindicato
Stephen Lerner contou para os bancários da experiência de mobilização

Somos 99% contra 1%.” 
O mote do Ocupe Wall 

Street, segundo Stephen 
Lerner, um dos mentores 
do movimento, deu voz 
ao que muitos americanos 
pensavam, mas não 
conseguiam expressar. “A 
mensagem de que somos 
99% e os super ricos apenas 
1% capturou a imaginação 
de grande parte do país”, 
disse o ativista norte-
americano a um público que lotou o 
Auditório Azul do Sindicato, no dia 28 de 
março. A palestra também foi transmitida 

ao vivo pelo site e pela Rede Brasil 
Atual. Veja a matéria completa no www.
spbancarios.com.br

CUT/DIVULGAçãO

CAETANO RIBAS

MAURICIO MORAIS

CAETANO RIBAS



Folha bancária resumo • abril de 2012

� CaIxa FEDERaL

Empregados se mobilizam
Trabalhadores se organizam com Dia Nacional de Luta

Marcação correta 
da jornada 

pelos empregados 
e o pagamento 
de todas as horas 
trabalhadas. Essas 
são as reivindicações 
que os empregados 
cobraram da direção 
da Caixa Econômica 
Federal no Dia 
Nacional de Luta no 
dia 4 de abril.

“Combater 
fraudes, extrapolação 
da jornada e trabalho 
gratuito esse é o nosso objetivo com 
realização do Dia Nacional de Luta. 
Para isso, estamos reivindicando que a 
empresa adote medidas que impeçam 
o registro de horas negativas e acabem 
com o bloqueio de acesso motivado 
pela falta de homologação do gestor 

ou hora extra não acordada”, diz a 
dirigente sindical Jackeline Machado. Ela 
acrescenta que a adoção do login único 
para acessar os sistemas corporativos do 
banco a partir 28 de março é um avanço, 
mas não o suficiente para acabar com os 
abusos.

Teto desaba em agência 
Unidade em Higienópolis revela descaso da direção com manutenção 

Bancários, vigilantes e clientes da 
agência Higienópolis, na região central 

da cidade, estão apreensivos com as 
condições estruturais da unidade que teve 
desabamento de parte do teto e está com 
diversas infiltrações nas paredes do setor de 
penhor. Os problemas foram constatados 
pelo dirigente Leonardo Quadros, que 
esteve na agência em 6 de março.

“O local de trabalho é a nossa segunda 
casa, onde passamos a maior parte 
do dia. O mínimo que se espera é um 
ambiente digno para o desempenho das 
funções profissionais”, critica Leonardo, 
informando que o problema já foi levado 
à Gerência de Logística (Gilog), que se 
comprometeu a enviar equipe de reparos 
à unidade.

Criticas à galeria de notáveis 
Divulgação irregular de ranking foi pauta das reuniões com o banco

Os problemas dos empregados 
lotados nas unidades gerenciadas 

pelas superintendências da Sé e Santo 
Amaro foram debatidos em reuniões 
do Sindicato e da Apcef-SP com os 
respectivos gestores. A direção foi 
questionada por divulgar um ranking de 
performance de empregados que fere o 
acordo coletivo da categoria. A medida 
foi o tema central da reunião 26 de 
março.

De acordo com apuração dos 
dirigentes sindicais, todos os empregados 
que vendiam produtos passavam a 
constar numa “galeria de notáveis”. 
“Essa prática é constrangedora para 
todos os trabalhadores. Por isso 
reivindicamos que a superintendência 
retirasse o ranking com a máxima 
urgência”, destaca o dirigente sindical 
Sérgio Anaz. Veja matéria completa no 
www.spbancarios.com.br

JAILTON GARCIA0

Dia Nacional de Luta 
que ocorreu em 2010
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Trabalhadores realizam Dia Nacionail de Luta por jornada de 6 horas

Prescrição interrompida
Ação tem como objetivo dar maior prazo para reparação de direitos

O Sindicato entrou na Justiça com três 
protestos interruptivos de prescrição 

em favor dos funcionários do Banco do 
Brasil, no final de 2011. Esse tipo de 
ação interrompe o prazo de prescrição 
das ações trabalhistas, o que garante ao 
trabalhador prazo maior para entrar com 
ação na Justiça ou um período maior de 
tempo trabalhado sobre o qual reclamar 
direitos.

Os objetos dos três protestos são: 
ações pelas sétima e oitava horas; 
descomissionamentos de bancários na 
incorporação do banco Nossa Caixa, que 
se deu no final de 2009; e ainda os casos 
de descomissionamentos sem as três 
avaliações negativas e consecutivas do 
funcionário, previstas no acordo coletivo. 
Leia matéria completa www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=1097

BaNCO DO BRaSIL

FOTOS DE MAURICIO MORAIS E PAULO PEPE

Protestos são intensificados

Os funcionários do Banco do Brasil 
de todo o país intensificaram os 

protestos pelo respeito à jornada de 6 
horas. Em São Paulo, quatro importantes 
complexos foram mobilizados: Verbo 
Divino, em Santo Amaro, zona sul; 
São Luiz, na Avenida Paulista, São 
João, centro; e Compensação, na Vila 
Clementino, também na 
zona sul da cidade de 
São Paulo.

Além de cobrar da 
direção do banco o 
respeito à jornada, os 
trabalhadores também 
reivindicam solução 
para problemas dos 
funcionários da CABB e 
do Serviço de Apoio ao 
Cliente referente ao plano 

de carreira e remuneração, fim do assédio 
moral, melhores condições de trabalho e 
de atendimento aos clientes e extensão 
do direito à Cassi e Previ para todos os 
funcionários de bancos incorporados. Outra 
cobrança é pelo fim das metas individuais. 
Veja as matérias completa do Banco do 
Brasil no www.spbancarios.com.br

Ernesto Izumi diretor 
executivo do Sindicato 
fala para os bancários do 
Complexo Verbo Divino. 
abaixo, trabalhadores 
do Complexo São João 
participam do Dia 
Nacional de Luta
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� ITaú uNIBaNCO

CCV é aprovada em assembleia
Objetivo é buscar reparação por meio de acordo antes da Justiça 

Os funcionários do Itaú Unibanco 
decidiram em assembleia pela 

continuidade das reuniões da Comissão 
de Conciliação Voluntária (CCV). A 
renovação do acordo foi aprovada por 
unanimidade pelos trabalhadores no dia 
8 de março, na sede do Sindicato.

 A CCV, criada em 2002, tem como 
objetivo reunir o trabalhador, o Sindicato 

e o banco na busca de acordo em 
torno de pendências, evitando que o 
empregado tenha de ingressar com 
ações judiciais. No entanto, o bancário 
não é obrigado a aceitar as propostas 
da CCV e, mesmo que aceite, poderá 
posteriormente recorrer à Justiça para 
pleitear reparações de verbas que não 
foram acordadas.

Reforma e assalto em agência

Sindicato foi obrigado a fechar o local por falta de condições de segurança

a negligência do Itaú com a segurança 
facilitou a vida dos bandidos em 

assalto à agência da Avenida Antártica, 
na Barra Funda que aconteceu na noite 
de 22 de março. O local passava por 
reformas e estava funcionando sem 
condições de segurança, conforme 
denunciado pelo Sindicato.

O roubo aconteceu entre a noite de 
quinta e a madrugada de sexta. De acordo 
com o apurado pelos representantes 
dos trabalhadores, ladrões invadiram o 
banco e renderam vigilante e os operários 
que realizam obra. Não havia câmera de 
segurança. Ninguém ficou ferido. Agência 
ficou fechada no dia 23.

MAURICIO MORAIS
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Funcionários do Bradesco estão 
manifestando revolta diante da política 

do banco de congelar as promoções. De 
acordo com relatos enviados ao Sindicato, 
essa é uma decisão da alta cúpula da 
instituição e vale para todo o ano.

A situação vem gerando insatisfação 
entre os trabalhadores e os protestos 
contra essa decisão serão intensificados 
por meio da retomada da campanha por 
mais valorização. O objetivo é fazer com 
que o banco deixe de ser intransigente e 
passe a negociar com os trabalhadores o 

PCS (Plano de Cargo e Salário), entre outras 
reivindicações.

O funcionário do Bradesco e diretor 
do Sindicato Marco Antonio Amaral, 
o Marquinho, reforça a revolta e 
desmotivação provocadas pela decisão do 
banco. “Tomamos conhecimento de que 
o Bradesco está implantando uma política 
de corte de gastos e começaram logo com 
os bancários que se mostram totalmente 
indignados. Isso aponta que o banco não 
está preocupado com a valorização de seus 
funcionários”, afirma o dirigente sindical.

PCS congelado gera revolta
Trabalhadores relatam ao Sindicato que promoções foram barradas

BRaDESCO

Socorro lento na Cidade de Deus
Bancária esperou quase duas horas por atendimento de emergência  

um acidente com uma bancária que 
foi atropelada na Cidade de Deus na 

no dia 29 de fevereiro revelou falhas no 
sistema de atendimento de emergência na 
concentração do Bradesco localizada em 
Osasco. Segundo informações repassadas 
pelos bancários ao Sindicato, o tempo de 
espera por socorro foi de cerca de 1h e 40 
minutos. Apesar da demora, a funcionária 
não teve maiores consequências.

No local onde circulam cerca de 12 
mil trabalhadores todos os dias não há 
ambulância, reivindicação histórica dos 
bancários para a concentração. Há exato 
um ano, o banco, como alternativa 
a ausência do veículo de socorro, 
informou em negociação que contratara 
uma empresa para prestar atendimento 
em casos de emergência, inclusive 

com equipamentos de UTI. O Sindicato 
procurou a direção do banco, que 
reconheceu a demora, se comprometeu 
a avaliar os problemas e apresentar 
solução para que casos como esse não 
ocorram mais.

Mais uM
Um outro acidente também na Cidade 

de Deus do Bradesco reforçou ainda 
mais a necessidade de manter uma 
ambulância no local. No dia 27 a colisão 
foi entre um motoboy e um veículo de 
entrega e o atendimento levou cerca de 
30 minutos, sendo que 20 deles para a 
ambulância chegar.

Veja a matéria completa no 
www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1181

PAULO PEPE
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Reivindicações do call center
Grupo de trabalho debate questões específicas da Central de Atendimento

Escalas de trabalho 
aos fins de semana 

e feriados, melhores 
condições de trabalho, 
pressão por metas, 
instalação de refeitório 
para funcionários, 
internalização dos 
empregados terceirizados e 
outras reivindicações foram 
discutidas e entregues para 
a direção do banco durante 
a reunião do dia 21 de 
março do grupo de trabalho 
sobre o call center.

O encontro foi o primeiro 
de quatro reuniões 
estabelecidas entre o Sindicato e o banco. 
“Entregamos a lista das reivindicações que 
vêm sendo discutidas há muito tempo 
com a direção do banco. No entanto, 
desta vez eles se comprometeram em 

apresentar propostas concretas na 
próxima reunião”, disse a diretora do 
Sindicato Maria Rosani. Acompanhe os 
resultados das negociações pelo www.
spbancarios.com.br

Não ao rateio do déficit
Em assembleia trabalhadores votaram pelo não equacionamento

Os ativos e assistidos 
do Plano II do 

Banesprev disseram não ao 
equacionamento do déficit 
proposto pela entidade e 
Santander, durante assembleia 
no dia 17 de março, que lotou 
o Esporte Clube Banespa. 
Do total de 2.029 votos 
– 1.123 presentes e 906 por 
procuração –, 1.927 rejeitaram 
a proposta, e 102 votaram 
pela aprovação.

“Esta foi seguramente 
uma das assembleias mais 
importantes da história do fundo de 
pensão. Além da participação massiva, 
os banespianos entenderam que o que 
estava em jogo ali era a quitação da dívida 
do Santander para conosco”, ressalta 
a diretora do Sindicato e integrante do 
Conselho Deliberativo do Banesprev, Rita 
Berlofa, acrescentando que no montante 
do déficit está incluída a dívida do banco 
para com ativos e assistidos do plano.

Banesprev
A chapa Mãos Dadas pelo Banesprev 

venceu a eleição do Comitê Gestor 
do Plano II do Banesprev, que ocorreu 
entre os dias 1º e 15 de março. Foram 
contabilizados 14.319 votos, entre 
internet e correio, na apuração realizada 
no Esporte Clube Banespa e encerrada na 
quarta 28.

Os três candidatos da Mãos Dadas pelo 
Banesprev foram os mais votados - Vera 
Marchioni, com 3.254 votos, Walter 
Oliveira, com 3.198, e Camilo Fernandes, 
3.063 - e ficaram com as três cadeiras de 
titular do colegiado

SaNTaNDER

MAURICIO MORAIS
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O atual presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) da Câmara, deputado 
Ricardo Berzoini (PT-SP), concordou 
que é necessário ampliar os espaços 
de debate com a sociedade sobre 
um processo que ameaça os direitos 
dos trabalhadores: a terceirização. O 
compromisso de promover a discussão 
sobre o tema foi assumido no dia 14 de 
março, quando o parlamentar recebeu, 

em Brasília, representantes das entidades 
que compõem o Fórum em Defesa dos 
Direitos dos Trabalhadores Ameaçados 
pela Terceirização.

O PL 4330/04, de autoria do deputado 
e empresário Sandro Mabel (PMDB-SP), 
prevê a regulamentação da terceirização 
de forma extremamente prejudicial aos 
trabalhadores, e aguarda parecer na 
CCJC. Leia matéria completa no: www.
spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=1043

TERCEIRIzaçãO

Bancos voltam a decepcionar
Trabalhadores voltaram a debater na mesa temática com a Fenaban

a mesa temática sobre 
terceirização terminou mais 

uma vez em impasse. Na reunião, 
realizada no dia 15 de março, a 
federação dos bancos (Fenaban) 
voltou a apresentar a mesma 
proposta do debate anterior, em 
junho de 2011, que já tinha sido 
considerada insuficiente pelos 
representantes dos trabalhadores.

A Fenaban sugere a reversão 
da terceirização apenas para um 
tipo de funcionário do setor de 
teleatendimento, aqueles que 
trabalham com atividades receptivas 
nas quais são acessadas diretamente a 
conta corrente do cliente em operações 
conclusivas. Além disso, o acordo seria 

por adesão voluntária dos bancos e não 
obrigatório. Leia matéria completa no 
http://www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1074

Berzoini quer ampliar debate
Representantes de fórum sobre o assunto reuniram-se em Brasília

as
co

m
 a

n
am

at
ra

JAILTON GARCIA

Em Brasília representante do 
Fórum de Tercerização reunidos 

com o deputado Berzoini

Trabalhadores 
se reúnem com 
a Fenaban
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uma nova de onda de assalto a bancos 
e explosões a agências no mês de 

março, reforçou a urgência de mais 
investimento em segurança por parte das 
instituições financeiras. 

Na madrugada de 20 março, dois casos 
chamaram a atenção pela ousadia dos 
bandidos. No município de Santana do 
Parnaíba ladrões explodiram a agência do 
Bradesco para roubar os equipamentos do 
autoatendimento. 

Outro caso aconteceu na região oeste 
e o alvo foi o Banco do Brasil. Bandidos 
também usaram explosivo e destruíram a 

agência Comendador Bonfiglioli, durante 
a madrugada.

O mais grave aconteceu na zona leste. 
Uma cliente foi baleada na agência do 
Bradesco localizada na Avenida Ragueb 
Chofhi, no Jardim Iguatemi, depois de 
feita refém numa tentativa de roubo. 
Segundo informações da Polícia Militar, 
ladrões invadiram a agência armados e o 
vigilante reagiu. Houve intensa troca de 
tiro e a cliente, que não foi identificada, 
teve o braço atingido por uma bala. Ela 
foi encaminhada ao hospital e não corre 
risco de morrer.

Violência volta aterrorizar
Onda de assalto reforça urgência de mais investimento

a falta de segurança nas 
instituições financeiras motivou 

protestos de bancários por todo o 
país. O Dia Nacional de Luta, em 
21 de março, teve como objetivo 
denunciar o problema e cobrar mais 
investimentos por parte dos bancos. 
Entre 2010 e 2011, constatou-se 
queda de 5,45% para 5,20% na 
relação entre o lucro e os gastos para 
proteção à vida de clientes, bancários 
e vigilantes.

Em São Paulo, os trabalhadores 
fizeram um ato lúdico e percorreram as 
principais agências do centro da capital. 
A mobilização teve início em frente ao 
prédio do Itaú Unibanco da Praça Patriarca 

e depois seguiu pelas ruas da região. Veja 
a galeria de fotos do protesto e a matéria 
completa no www.spbancarios.com.
br/Noticias.aspx?id=1115

Luta dos bancários é nacional
Trabalhadores de todo país saem as ruas por mais segurança

JAILTON GARCIA

JAILTON GARCIA

CELSO LUIS

Banco do Brasil, na 
zona oeste foi alvo 

de explosão 
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Em mais uma iniciativa para promover 
o pensamento crítico e a reflexão 

sobre a sociedade, o Sindicato e o Centro 
de Pesquisa 28 de Agosto convidaram a 
filósofa Marilena Chauí para um debate 
que ocorreu no dia 26 de março, na sede 
da entidade.

A professora elogiou a iniciativa, 
contrapondo-a ao contexto político do 
estado de São Paulo que, segundo ela, 
foi transformado em feudo do PSDB 

há 30 anos, “um partido que presta 
um desserviço em todos os níveis para 
São Paulo”. “Nesse contexto, uma 
iniciativa como esta do Sindicato, de 
discutir uma educação libertária, solidária 
e voltada para uma outra visão de 
futuro é essencial e estou muito feliz 
em poder contribuir para isso”, disse. 
Para ver a matéria completa acesse 
www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1164

Mais divulgação do Disque 1�0
Sindicato está na luta para intensificar o número da Central

CIDaDaNIa

Dados da Secretaria 
de Políticas para as 

Mulheres demonstram 
que, apenas em 2011, 
42 mil mulheres foram 
assassinadas, 70% delas 
em casa. O Sindicato 
abraça a luta de combate 
à violência contra a mulher 
e intensifica a divulgação do Disque 180 
– Central de Atendimento à Mulher.

No Brasil, uma das principais 
ferramentas para punir agressores é 
a Lei Maria da Penha. No entanto, há 
cinco anos em vigor, a lei ainda esbarra 

em entraves para eliminar 
a violência doméstica e 
punir os agressores. Entre 
os principais problemas 
está a dificuldade de 
acesso das vítimas à 
Justiça, o preconceito ou 
desinformação de alguns 
juízes e a própria lentidão 

do Judiciário. No início de março, 
Executivo e Judiciário assinaram um 
acordo de cooperação técnica por meio 
do qual se comprometeram a adotar 
medidas para combater os entraves que 
impedem a plena eficácia da lei.

Cidadania é tema de palestra
Filósofa Marilena Chauí falou para os bancários no dia 26 de março

GERARDO LAzzARI

Marilena Chauí 
durante visita no 

Sindicato
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Funcionário do BB é bicampeão
Roberto Baptista pegou mais de sessenta quilos de peixes 

Roberto Baptista Tazaki é bicampeão. O 
funcionário do BB ficou pela segunda 

vez consecutiva com a primeira colocação 
ao fisgar 60,150 quilos de peixe no 11º 
Torneio de Pesca. O evento foi realizado 
pelo Sindicato, dia 24 de março, no 
Pesqueiro Maeda, em Itu. O bicampeão 
foi premiado com troféu, um tablet e um 
kit de pesca.

O segundo lugar ficou com o bancário 
do Bradesco Silvio Guatler que conseguiu 
fisgar 38,240 quilos. Na sequência 

completaram o pódio Wagner Vicari, 
também do Bradesco, com 35,290 quilos, 
e José Alberto Nunes do Santander, com 
34,190 quilos.  

O quinto colocado foi Gabriel Queiroz 
Munhoz, do Citibank, com 30,270 quilos. 
O bancário também fisgou o peixe mais 
pesado, 8kg, e foi premiado com um kit 
pesca. Todos os participantes ganharam 
uma camiseta exclusiva do torneio. Vejas a 
galeria de fotos do torneio e a classificação 
geral  no www.spbancarios.com.br

Raul tem pré-estréia no Sindicato
Sessão foi exibida gratuitamente para cerca de 150 pessoas

O documentário Raul – o 
início, o fim e o meio, 

foi exibido na noite do dia 
19 de março sessão de 
pré-estreia promovida pelo 
CineB, projeto do Sindicato 
em parceria com a Brazucah 
Produções.

A sessão gratuita, 
primeira do CineB em 
2012, recebeu 150 pessoas 
na Regional Paulista. Os 
convidados assistiram ao 
filme que estreou nos cinemas a partir 
do dia 23 de março e ainda tiveram 
contato com o produtor e idealizador 
do documentário, Denis Feijão, e com o 

co-diretor e roteirista, Leonardo Gudel. 
Veja matéria completa e galeria de fotos 
no www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1095

MAURICIO MOPRAIS

CINE B 

MAURICIO MOPRAIS

Participantes do 
11º Torneio de 
Pesca organizado 
pelo Sindicato
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a Fofoca Mora ao Lado 
monólogo cômico que mistura 
música, texto e improviso, em um 
roteiro que mescla momentos de 
imaginação, fantasia e realidade. a 
personagem “abigail”, livremente 
inspirada em grandes nomes da 
comédia brasileira, apresenta 
um testemunho de vida, onde 
o público é transportado de um 
humor ingênuo até insinuações 
maliciosas. Vamos ler na página 23
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PaRquES

Hopi Hari 
Rodovia dos Bandeirantes, 
Km 72,5, Vinhedo, 
☎ 0300-789-5566, 
www.hopiharionline.com.br

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

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

aquário de São Paulo 
Rua Huet Bacelar, 407, 
Ipiranga, São Paulo.
☎ 22��-��00
www.aquariodesaopaulo.com.br

Grêmio Recreativo Café dos Bancários

 PROGRaMaçãO DE aBRIL

O Grêmio funciona de segunda a sexta, das 17h às 23h, na Rua São Bento, 413.
Os shows são às sextas, às 20h. 

O espaço é exclusivo para bancários sindicalizados e seus convidados

O Mundo da xuxa
Shopping SP Market, 
Marginal Pinheiros, 
☎ 5541-2530 
www.omundodaxuxa.com.br

Wet’n Wild
Rodovia dos Bandeirantes,  
km 72, Itupeva, 
☎ ����-�000, 
www.wetnwild.com.br.

Dia �/�
(Quinta-feira, véspera 
de feriado)
RENÊ SOBRAL E 
GRUPO TERREIRÃO

Dia 1�/�
BANDA PLANO B
pop rock
 

Dia 20/�
BANDA WILLIAN E 
OS CARAS
pop rock

Dia 2�/� 
SERGINHO 
MADUREIRA
samba

FLaTs CamPos do JoRdão
O Flat fica Campos do Jordão, mas as reservas são feitas em São 

Paulo. RUA BOM PASTOR, 473 SALA 4 – IPIRANGA. 

☎ (11) 2914-8083 ☎ (11) 2591-0537

www.flatscamposdojordao.com.br
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CINEMa MaIS BaRaTO
Associados ao Sindicato pagam o preço único de R$ 11 para 
assistir aos filmes em exibição na rede Cinemark. Não há 
restrições quanto a horário ou a dias da semana, mas cada 
associado pode adquirir no máximo seis ingressos por vez. 
Recomenda-se chegar à sessão com antecedência, uma vez 
que os vale-ingressos são trocados na bilheteria. Mas aten-
ção: as salas Cinemark Shopping Iguatemi, Cinemark Bra-
desco Prime e as salas 3D e XD não estão incluídas no con-
vênio. Os vales-ingresso devem ser adquiridos na Central de 
Atendimento do Sindicato, na R. São Bento, 413. Pagamen-
to somente a vista (em dinheiro ou cheque próprio).

CLuBES

Clube Magic City
Estr. do Pavoeiro, 8.870, 
acesso Rod. Índio Tibiriçá, 
km 58,5, entre Rib. Pires e 
Suzano, ☎ 4746-5800, 
www.magiccity.com.br. 
20% desc. na adesão ao 
contrato.

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

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.

DIVULGAçãO

Rua 24 da Maio, 35, 16º 
andar, conjunto 1610,

Centro  - São Paulo  
☎ (11) �221-����  
☎  (11) 2���-����   

Desconto: 50% na compra 
do talão que contém 12 fo-
lhas válidas para 12 peças te-
atrais a serem escolhidas no 
site do cheque teatro e sem 
prazo determinado para utili-
zação. São mais de 50 peças 
a sua escolha, sua entrada é 
gratuita e seus acompanhan-
tes tem um descontão. Com-
prando seu kit você ganha 
gratuitamente o cartão de 
vantagens vale mais, adqui-
ra-o na sede do cheque te-
atro, faça o pedido pelo van-
derlei@chequeteatro.com.
br, ou pelo �221-����. não 
cobramos taxa de entrega.

www.culturaelazer.art.br

LazER E DIVERSãO

POuSaDaS / HOTéIS / CHaLéS 

Hotel união
Av. João Pessoa, 284, Centro, Caxambú Minas Gerais 

☎ (35) 3341-3333   
www.hoteluniao.com.br  

Pousada da Gibinha

Rua Elias Seabra, 170, Vila Gomes Campina do Monte Grande 

☎ (15) 3256-1147 ☎ (15) 9782-4205 

www.itapedigital.com.br/gibinha  

Chalés estrela do Mar
A pousada fica UBATUBA, mas as reservas são feitas em SP.

\RUA BOM PASTOR, 473 SALA 4 – IPIRANGA. 
☎ (11) 2914-8083  ☎ (11) 2591-0537 
www.chalesestreladomar.com.br
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curso	 período	 dias	 horário										valor	 	 local

CÂMBIO	 28/4	à	2/6	 sabado	 8h	às	13h	 510	 255	 Centro

GESTÃO	DE	CRÉDITO	PJ	 9/4	à	13/4	 seg	à	sex	 19h	às	22h	 370	 185	 Centro

PRODUTOS	E	SERVIÇOS	
BANCARIOS	PF	 14/4	à	19/5	 sabado	 9h	às	13h	 440	 220	 Centro

MERCADO	FINANCEIRO	 16/4	à	27/4	 seg	a	sex	 19h	às	22h	 510	 255	 Centro

MATEMÁTICA	FINANCEIRA	 9/4	à	19/4	 seg	a	qui	 19h	às	22h	 440	 220	 Centro

CONTABILIDADE	 23/4	à	4/5	 seg	a	qui	 19h	às	22h	 440	 220	 Centro

CPA20	 9/4	à	20/4	 seg	a	sex	 19h	às	22h45	 1000	 480	 Centro

CPA10	 23/4	à	4/5	 seg	a	sex	 19h	às	22h30	 720	 360	 Centro

cursos para o mês de abril 2012

publico
em geral associado

O Centro de Formação Profissional funciona na sobreloja e 1º andar da sede 
do Sindicato (Rua São Bento, 413). O espaço conta com oito salas de moderna 
infraestrutura – data show e laptop para apresentações, ar condicionado, mobiliário 
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.

Centro de Formação Profissional
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COMéDIa

Trair e Coçar é 
Só Começar 
(1h50min, 12 anos)
A comédia inspirada no 
gênero Vaudeville é um 
dos maiores sucessos do 
teatro brasileiro, encenada 
há 25 anos. Tem como fio 
condutor a empregada 
Olímpia, que complica e 
descomplica a ação, e uma 
série de personagens à beira 
de um ataque de nervos. 

Toda a trama se baseia em 
supostas infidelidades e 
uma sucessão interminável 

de mal-entendidos. É uma 
comédia de costumes com 
todas as confusões do 
gênero. Em cartaz às sextas, 
às 21h30, aos sábados, às 
21h, e domingos, às 20h. 
Até 30 de junho. Teatro Bibi 
Ferreira – Av. Brigadeiro 
Luís Antônio, 931, Bela 
Vista; 3105-3129; www.
trairecocaresocomecar.
com. Ingressos na 
bilheteria custam R$ 60. 
Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 30.

Entre a pizza e o motel
essa é uma comédia onde os atores se revezam no palco fazendo imitações, 
paródias e personagens, além de interagir diretamente com o público num 
total de 80 minutos. o nome surgiu devido ao horário e local onde a peça é 
apresentada: a região da bela Vista cercada de pizzarias e cantinas. entre uma 
pizza num sábado e um espetáculo teatral os casais costumam esticar as suas 
noites pelos motéis da cidade, dai o nome da peça. em cartaz aos sábados 
às 23h. até 26 de maio. Teatro ruth escobar, rua dos ingleses, 209 – bela 

Vista; 3251-4881; www.teatroruthescobar.com.
br. ingressos na bilheteria custam r$ 

50. bancários sindicalizados e 
dependentes pagam 

r$ 25.

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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Confissões de um Cafajeste 
(70 min, 14 anos)
Relato bem-humorado das 
experiências marcantes na 
vida de um homem que 
usa toda a criatividade para 
alcançar seus objetivos (nem 
sempre tão nobres assim) 
e se envolve em situações 
hilariantes, totalmente 
inusitadas e com uma 
dose extra de malícia. Uma 
das características mais 
marcantes da atuação de 
Luiggi Francesco, o Tchesco, 
é a capacidade de improviso, 
interagindo com a plateia 
de forma espontânea e 
com muita agilidade. Em 
cartaz aos sábados, à 0h. 
Até 28 de abril. Teatro Bibi 
Ferreira, Avenida Brigadeiro 
Luiz Antonio, 931 - Bela 
Vista; ☎ 3105-3129; www.
teatrobibiferreira.com.
br. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 50. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 25.

tarja preta, uMa superdosageM de BoM HuMor 
(80 min, 16 anos)

show de humor irreverente voltado ao público adulto que une várias 
formas de fazer comédia, como jogo de improviso e stand up. nesse 
espetáculo, os atores desenvolvem constante dança das cadeiras do humor, 
onde surgem personagens que abusam da interatividade e do improviso 
com a plateia. em cartaz aos domingos, às 19h30. até 29 de abril. Teatro 
next - espaço GT – rua rego Freitas, 454; ☎ 3151-4373; www.atoresdeanga.
com.br e www.espacogt.com.br; ingressos na bilheteria custam r$ 40. 
bancários sindicalizados e dependentes pagam r$ 10.

Peça fala da 
relação de 
amor e ódio 
entre homens
 e mulheres. 
ele e ela formam 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 aos sábados, 22h, e 
domingos, 20h. até 29 de julho. Teatro santo agostinho 
- rua apeninos, 118; ☎ 2369-2280 / 8249.7839; www.
casaltpm.blogspot.com; ingressos na bilheteria custam r$ 
50 aos sábados e r$ 40 aos domingos. sindicalizados e 
dependentes pagam meia apresentando a carteirinha 
ou r$ 18 com a apresentação do voucher (www.
voucherparaoteatro.blogspot.com / www.ehoradoshow.com.
br. compras antecipadas pelo site ou blog por r$ 15.

Casal TPM
(75min, 12 anos)
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a Fofoca Mora ao Lado 
(80 min, 14 anos)
Monólogo cômico que 
mistura música, texto e 
improviso, em um roteiro 
que mescla momentos 
de imaginação, fantasia e 
realidade. A personagem 
“Abigail”, livremente 
inspirada em grandes nomes 
da comédia brasileira, 

apresenta um testemunho 
de vida, onde o público é 
transportado de um humor 
ingênuo até insinuações 
maliciosas. Elementos 
do teatro de revista e da 
comédia de costumes são 
inseridos através de seu 
intérprete, Paulo Moraes, 
que extrai comicidade de 
fatos corriqueiros vividos 

por senhora de meia idade e 
seus vizinhos imaginários. Em 
cartaz aos sábados, às 20h30. 
Até 28 de abril. Teatro Next - 
Espaço GT – Rua Rego Freitas, 
454; ☎ 3151-4373; www.
atoresdeanga.com.br e www.
espacogt.com.br; Ingressos 
na bilheteria custam R$ 40. 
Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 10.

com o nascimento do cidadão de 
número 7 bilhões, cinco jovens 
indignados encontram-se para 
comprovar, discutir e enfrentar as 
incoerências dos dias atuais, onde as 
pessoas possuem o direito de dizer 
muita coisa, mas pouco falam.
indignar-se significa exatamente 
o quê: Gritar, berrar ou urrar? 
nada disso. É mover-se. o enredo 
acontece em torno dos atores, recém 
chegados no mundo, que devem 
ocupar as suas vidas de alguma 
forma. resolvem assim, preencher 
esse vazio de vida, observando a 
humanidade e suas reações.
através do orkut, facebook, 
telefone, e-mail, o vazio no 
relacionamento humano nos trás 
a reflexão sobre a mediocridade 
humana, pena de morte, direito 
de expressão e a necessidade de 

divagar.
Proposta de encenação - 
“indignados” é um espetáculo 
teatral livremente inspirado no 
espetáculo “computa, computador, 
computa” de millor Fernandes, 
interpretado por Fernanda 
montenegro e Fernando Torres na 
época da
ditadura. uma critica à sociedade 
que já não possuía a força de mover-
se contra as repressões da época.
o espetáculo possibilita a reflexão 
sobre a extensa comunicação 
existente no mundo, mas a pouca 
agilidade para indignarmos de fato 
sobre os fatos relevantes em nossas 
vidas e na sociedade.
Teatro amadododito Espaço Cênico 
– Rua Aimberé, 236 – Pompéia (início 
da Av. Sumaré) Fone: (11) �0��-221� 
www.amadododito.com

IndIgnados
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O Melhor de Mim
(75min, Livre)
Dez anos depois, Jorge 
escreve um livro sobre a sua 
infância relatando o bullying 
que sofreu na escola, junto 
com o seu melhor amigo. A 

perseguição era constante, 
por serem simpáticos e 
inteligentes. Em cartaz aos 
sábados, 21h e domingo, 
20h. Até 10 de março 
aos sábados e até 29 de 
abril aos domingos. Teatro 

Amadododito Espaço Cênico 
- Rua Aimberê, 236; ☎ 5083-
2218; www.amadododito.
com. Ingressos na bilheteria 
custam R$ 30. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 12.

terapia para Mulheres
(70min, 12 anos)

espetáculo fala do universo feminino contemporâneo. mulheres à 
beira de um ataque de nervos e suas neuroses, dúvidas, hormônios e 
relacionamentos em pleno século XXi, quando tudo parece estar à um 
passo do colapso! em cartaz sábados, 18h30. até 29 de julho. 
Teatro santo agostinho - rua apeninos, 118; 2369-2280 / 8249.7839; 
www.terapiaparamulheres.blogspot.com; ingressos na bilheteria custam 
r$ 40. bancários sindicalizados e dependentes pagam meia 
apresentando a carteirinha ou r$ 18 com a apresentação do voucher 
www.voucherparaoteatro.blogspot.com / www.ehoradoshow.com.br.

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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INFaNTIL

Casamento da 
Dona Baratinha
O espetáculo conta a história 
de uma linda Baratinha que, 
de tanto trabalhar, está se 
sentindo sozinha e triste, 
mas encontra uma grande 
surpresa em seu jardim, 
uma moeda de ouro. Sua 
amiga Patati a convence 
em se casar, e encontra 
três pretendentes pra lá de 
atrapalhados que fazem de 
tudo para conquistar o seu 
coração.
O casamento da dona 
baratinha é um clássico de 

literatura infantil que resgata 
os valores morais, a gentileza, 
transformando, as palavras 
“Com Licença”, “Por Favor” 
e “Obrigada” em palavras 
mágicas. A peça conquistou 
Prêmio Piri pim pim em 2009. 
Em cartaz aos sábados às 

17h50 e domingo às 16h. 
Até 25 de maio. Teatro Silvio 
Romero, Rua Coelho Lisboa, 
334, www.teatrosilvioromero.
com.br. Ingressos sem 
desconto custam R$ 40. 
Bancários sindicalizados 
pagam R$ 15.

Bernardo e Bianca - Os Ratinhos Detetives 
(4 anos. 60min)

a peça bernardo e bianca conta as aventuras de dois ratinhos 
detetives que se unem para combater as maldades de um bruxo que 
ameaça a fauna, flora e o meio ambiente. Para enfrentar maléphico, 
o gato bruxo, que está trabalhando no seu maior invento, a bomba 
de poluição, os ratinhos têm a ajuda da assistente Zig Zag. em cartaz 
aos sábados e domingos, 17h, até 29 de abril; ruth escobar – rua dos 
ingleses, 209, bela Vista; ☎ �2��-2���; 
www.teatroruthescobar.com.br; ingressos na bilheteria custam r$ 30. 
bancários sindicalizados e dependentes pagam r$ 15.

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



Folha bancária resumo • abril de 2012

2� COMERCIaL

COaCHING 

Realize Coaching 
Travessa Lucia Albertina Soares 
Quadros, 9, Itaim Bibi, SP.
☎ (11) 3078-3983 
☎ (11) 8288-4040 
www.realizeacao.com.br
Coaching é um processo 
estruturado, que acontece 
entre 10 a 12 sessões, cujo 
objetivo é levar indivíduos a 
alcançarem metas de uma 
forma mais rápida e eficaz.
O coach (facilitador) auxilia 
o cliente a encontrar seus 
próprios caminhos para 
superar obstáculos que 
o impedem de alcançar 
objetivos profissionais, 
pessoais e de qualidade 
de vida. O foco está nas 
possibilidades futuras e como 
transformá-las em realidade.
Público Alvo: indivíduos que 
buscam atingir a excelência 
pessoal e profissional.

DEPILaçãO 

Dpil Tatuapé 
Monte Serrat
Rua Antonio Camargo, 
45, Tatuapé (em frente ao 
Hospital São Luis) São Paulo 
☎ (11) 2092-5089 
☎ (11) 2225-3813 
www.dpilbrasil.com.br  

La Vie  Glamour Bem
Estar & Saúde 
Av. Conde Francisco 
Matarazzo, 693, Fundação 
São Caetano do Sul 
☎ (11) 2877-7805     

ESTéTICa E/Ou  
SaLãO DE BELEza 

La Vie  Glamour Bem
Estar & Saúde 
Av. Conde Francisco 
Matarazzo, 693, Fundação 
São Caetano do Sul ☎ (11) 
2877-7805     

aRquITETuRa  

parM arquitetura 

Av. Conceição, 470, sala 01, 

Vila Guilherme - São Paulo 

☎ (11) 2367-5800

☎ (11) 9283-0058 

www.arquitetapammela.com

AB. POUSADA VALE DOS PÁSSAROS
\esTrada do maeda, 1100 - curral ( 74 Km de sP) – ibiuna

☎ (11) 2�1�-�0�� ☎ (11) ����-1��1
www.valedospassaros.com

pousada vale dos pássaros
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LENTES DE CONTaTO 

�H Lentes 
Rua Roma, 620, sala 21A, 
Lapa SP. ☎ 11 3872-3726 
☎ (11) 9988-6898 
www.3hlentes.com.br  

PaISaGISMO 

RCPaisagismo
São Paulo 
☎ (11) 6652-9369 
☎ (11) 8519-6511 
www.rcpaisagismo.com.br  

PILaTES 

Instituto Osmar de Oliveira 
Rua Dona Germaine Buchard, 
332, Perdizes São Paulo 
☎ (11) 3873-7772   
www.osmardeoliveira.com.br  

assinatura 
almanaque 

Brasil
Rua Dr. Franco da 

Rocha, 137, Perdizes, 
São Paulo

✆ (11) 3868-0833
www.almanaquebrasil.

com.br
O Almanaque Brasil 
de Cultura Popular é 
um periódico mensal 
que se destaca por 
constituir um dos 
maiores acervos 

sobre cultura popular 
brasileira. Ultrapassa a 
classificação de veículo 

de comunicação 
para se tornar 

patrimônio cultural. 
Apropriando-se da 

essência do significado 
de Almanaque, ou 

Almanach do Árabe, 
nossas histórias 

contam a partir de 
efemérides, e em 

formato de pílulas, 
o que há de melhor 
na cultura brasileira. 
A publicação reúne 
em suas páginas, 

fatos, curiosidades e 
biografias de maneira 

fácil e divertida.

LOCaDORa DE 
VEíCuLOS 

Primo Rossi 
Rent a Car 
R. da Consolação, 
328, Centro, 
São Paulo 
☎ 11 3155-5600 
☎ (11) 3155-5611
www.
primorossirentacar.
com.br  

FaCuldade das
aMériCas

rua auGusTa, 973, 
consolaÇÃo

Fone: (11) �2��-�0��

www.fam2011.com.br
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Faculdade & Colégio 
alfacastelo
Estrada Doutor Cicero Borges 
de Moraes, 100,  
Jd. Reginalice Barueri 
☎ 11 4199-9822   
www.alfacastelo.br  

CuRSOS DE IDIOMaS 

Centro Yankee
R. Otávio Passos, 39 (alt.
do 2375 da Av. Corifeu de 
Azevedo Marques), Butantã 
São Paulo ☎ (11) 2371-5877
www.centroyankee.com.br  

kill  Idiomas
unidade Santana 
R. Paulo Gonçalves, 120, 
Santana São Paulo ☎ (11) 
2950-3224

achieve Languages
unidade Vila Carrão 
R. Dulce, 38 (esquina com  
Av. Conselheiro Carrão, 2740 
Vila Carrão São Paulo 
☎ (11) 2092-3275
www.achievelanguages.com.br  

Minds English School 
Av. Jardim Japão, 967, 
Medeiros São Paulo 
☎ (11) 2201-6154  
☎ (11) 2951-9413 
www.mindsidiomas.com.br     
 
ESCOLa DE MúSICa 

GRC Músic
Escola de Música
R. Marambaia, 102, Casa 
Verde São Paulo 
☎ (11) 3858-5095
www.grcmusic.net  

GRaDuaçãO 

* Faculdade & Colégio 
alfacastelo 
Estrada Doutor Cicero Borges 
de Moraes, 100, Jd. Reginalice 
Barueri ☎ (11) 4199-9822
www.alfacastelo.br  
  
PSICOPEDaGOGIa 

Clínica Vida
Saúde Física e Emocional 
Rua Ceará, 148 casa 4, 
Fundação São Caetano do Sul 
☎ (11) 4224-6412
www.clinicavidasaude.com  

EDuCaçãO 

Colégios

COLéGIO uNISa 
rua humboldt, 29, santo amaro são Paulo sul 
04753-070 ☎ (11) 21�1-��0�   
www.colegiounisa.com.br  Período integral da 
educação infantil até o 5º ano. diferenciais: 
escola de artes (coral, dança, teatro, violão), 
escola de esportes (futebol, handebol e vôlei) 
e escola de idiomas (inglês e espanhol para 
alunos e público externo). módulos semestrais 
- Turmas para crianças e adultos. consulte 
valores e horários disponíveis para cada 
atividade.

Cursos de inForMátiCa 

Eurodata 
Interativa
rua Patis, 
47, Vila nova 
cachoerinha são 
Paulo 
☎ (11)
3984-4158
www.
eurodatainterativa.
com.br 
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aPTOS aLuGaM-SE

aVIaçãO
1 dorm, frente ao mar, p/ 6 
pessoas, 1 dorm, c/ ou s/ gar, 
fins de semana ou temporada, 
✆ 3978-3844 e ✆ 7102-4106

GuaRuJa 
Astúrias, muito próximo à 
praia, acomodação para 5 

pessoas, ✆ 5589-7373  
Tratar com Loyda.

GuaRuJa 
Enseada, 3 dormts,sendo uma 
suíte, 2 vagas, 200mts da 
praia, ✆ 9611- 0462 e  
✆ 6701-6991 c/ Jeanete.

GuaRuJa, 
Pitangueiras, 4 pessoas, 
1dorm, sl, coz, wc, área de 

serviço, totalmente mobiliado, 
serviço de praia ótima 
localização, ✆ 2281-9234 
com Ana. 

GuaRuJa
Pitangueiras, 4 pessoas, 
1dorm, sl, coz, wc, as, sacada/
área cond, serv. de praia, vaga 
garagem, e ✆ 3904-5115. 
Tratar com Ildefonso.

aCuPuNTuRa 

Instituto Osmar de Oliveira
R. Dona Germaine Buchard, 
332, Perdizes São Paulo 
☎ (11) 3873-7772
www.osmardeoliveira.com.br  

La Vie  Glamour Bem
Estar & Saúde 
Av. Conde Francisco 
Matarazzo, 693, Fundação 
São Caetano do Sul 
☎ (11) 2877-7805     

COaCHING 

Realize Coaching
Travessa Lucia Albertina 
Soares Quadros, 9, Itaim Bibi 
São Paulo ☎ (11) 3078-3983 
☎ (11) 8288-4040 www.
realizeacao.com.br 
Coaching é um processo 
estruturado, que acontece 
entre 10 a 12 sessões, cujo 
objetivo é levar indivíduos a 
alcançarem metas de uma 
forma mais rápida e eficaz.
O coach (facilitador) auxilia 
o cliente a encontrar seus 
próprios caminhos para 
superar obstáculos que 
o impedem de alcançar 
objetivos profissionais, 
pessoais e de qualidade 
de vida. O foco está nas 
possibilidades futuras e como 
transformá-las em realidade.
Público Alvo: indivíduos que 
buscam atingir a excelência 
pessoal e profissional.

FISIOTERaPIa 

Fabiana Ignácio
R. Dronsfield, 128, sala 44, 
Lapa São Paulo
☎ (11) 3463-1442     

FONOauDIOLOGIa

Christiane de Fátima 
M.amiralian 
R. Manuel da Nóbrega, 595, 
cj 53, Ibirapuera São Paulo 
☎ (11) 3051-5343

Vânia zabeu Cerqueira 
R. Trípoli, 83, Vl Leopoldina 
São Paulo  05303-020 
☎ (11) 3647-9422 
☎ (11) 6668-0273 
www.spaziosaude.com.br     

MéDICOS DO ESPORTE

Instituto Osmar de Oliveira 
R. Dona Germaine Buchard, 
332, Perdizes São Paulo 
☎ (11) 3873-7772   
www.osmardeoliveira.com.br  

NuTRICIONISTa 

Clínica Vida
Saúde Física e Emocional 
Rua Ceará, 148 casa 4, 
Fundação São Caetano do Sul 
☎ (11) 4224-6412   
www.clinicavidasaude.com  

La Vie  Glamour Bem
Estar & Saúde
Av. Conde Francisco 
Matarazzo, 693, Fundação 
São Caetano do Sul 
☎ (11) 2877-7805     

ODONTOLOGIa 

Spazio Saúde 
Rua Trípoli, 83, 
Vila Leopoldina São Paulo 
☎ (11) 3647-9433   
www.spaziosaude.com.br  

ORTOPEDIa 

Instituto Osmar de Oliveira R. 
Dona Germaine Buchard, 332, 
Perdizes São Paulo 
☎ (11) 3873-7772   
www.osmardeoliveira.com.br

PODOLOGIa 

Clínica Vida
0Saúde Física e Emocional 
R. Ceará, 148 casa 4, 
Fundação São Caetano do Sul 
☎ (11) 4224-6412
www.clinicavidasaude.com  

PSICOLOGIa 

Clínica Vida
Saúde Física e Emocional 
R. Ceará, 148 casa 4, 
Fundação São Caetano do Sul 
☎ (11) 4224-6412   
www.clinicavidasaude.com  

Magali aparecida 
Baptista 
Av. Rouxinol, 1041, Moema 
São Paulo ☎ (11) 9119-4969     

Maria da Paz Pereira
Av. Rouxinol, 55 sala 907, 
Moema São Paulo 
☎ (11) 3054-9563 
☎ (11) 9986-0423   

Míriam Cristina 
zaidan Mota 
Rua Major Freire, 190, 
São Judas São Paulo 
☎ 11 3969-1589 
☎ (11) 3522-1049 

Psicoll  
Rua Eliseu de Almeida, 43, 
Praça Benedito Machado, 
Vila Sônia.  São Paulo 
☎ (11) 7649-7557
www.psicoll.com.br

Silvana Nascimento
Rua Áurea, 216, sala 2, 
Vila Mariana São Paulo 
☎ (11) 5579-1408 
☎ (11) 9977-0475 

zaira Raquel Pedroso
B. de Souza
R. Ana Barros, 63, Horto 
Florestal São Paulo 
☎ (11) 2204-1989   

CLaSSIFICaDOS
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JaRDIM GuILHERMINa 
Kitão, p/ 4 pess., 1 vaga, 1 
dorm.,coz, área de serviço, 
wc, próx. ao mar e da 
feirinha, temporada,  
✆ 3978-3844 e  
✆ 7102-4106.

OSaSCO 
3 dorms, sala 2 ambientes, 
wc, cozinha com armários 
planejados e balcão, 
lavanderia, vaga p/1 carro, 
lazer completo e piscina,  
R$ 1.400, ✆ 3694-2223

PRaIa GRaNDE
Boqueirão/ Guilhermina,  
mob,  2 dorms,  sala, coz,  
✆ 2947-0961 e ✆ 2969-6978 
Tratar com Vera.

PRaIa GRaNDE
Cidade Ocean, 2 dorm, 2 wcs, 
demais dependências,1 vg, 
temp. e finais de semana, 8 
pessoas, ✆ 3743-8826 e ✆ 
9901-4277 c/ Orlando/Cleuza.

PRaIa GRaNDE 
Tupi, p/ 6 pessoas, 1 dorm, 
sala, coz, wc, 1 vaga, próxima 
ao mar, temporada, final de 
semana, ✆ 3966-3523.

SaNTOS / S. VICENTE
Kit frente ao mar, 1 
garagem coletiva, elevador, 
microondas, 4 pessoas, 
temporada, final de semana, 
✆ 3966-3523 c/ Neyde.

TEMPORaDa 
Ótimo local, 1 quadra da 
praia, 1vaga para carro,  
✆ 2541-1360.

aPTOS. VENDEM-SE

ITaquERãO 
3 dorm., 2 wc, sala 2 amb., 
cozinha, lav,1 vaga.72m², 
prox. poupa tempo, 
Shopping, Hiper Extra R$ 200 
mil, ✆ 2597-8951 c/ Ana

MONGaGua
Mobiliado, vista para o mar, 
2 dorms, baixo condomínio, 
direto com o dono. docto ok 
p/financiamento e FGTS, R$ 
120 mil, ✆ 9905-8625  
tratar com Ivaldo.

PRaIa GRaNDE 
Aviação, 88m2, 3 dorms, 
1suíte, linda sacada c/vista 
para mar,  arms. emb., 1 
vaga, docs ok, R$ 280  mil,  
✆ 9434-1396 c/ Alves.

PRaIa GRaNDE 
Ocian, 2 dorms., 300 metros 
da areia, coz., Extra próximo 

dá para ir à pé, 67,29m²,  
vários outros estabelecimentos 
comerciais, ✆ 9808-4043. 

VEREDaS DO CaRMO zL 
2 dorms, 1wc, sala 2 amb, 
área de serv, arm planej, 
sacada, 1 vaga, lazer 
completo, 56m2, escritura,  
✆ 3476-2931 e ✆ 8648-8901 
Tratar com Vitor.

CaSaS aLuGaM-SE

CaRaGuaTaTuBa 
Temporada,  300 mts da 
praia, p/ 10 pes. c/ tv, 
churrasq., 3 vagas,   
✆ 2293-4404  
✆ (12) 3882-5039  
Tratar com Giuseppe.

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

MONGaGuá 
Temporada, 2 dorms, 
sala ampla, cozinha, wc. 
churrasqueira, ventiladores de 
teto, 2 vgs garagem, ✆ 3859- 
4497 e ✆ 8318 -7863.

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

PRaIa GRaNDE 
Vila Tupi, 12 pes. R$ 130/ dia, 
6 pes. R$ 65/ dia, vaga, chur. 
vent teto , ✆ 4703-6492 e ✆ 
9372-4926 c/ Lucia/ Aristides.

SaNTO aNT. PINHaL
4 dorms, 2 suítes, sl c/ lar, s 
jogos, pisc, chur, 10 pessoas 
ou +, R$ a combinar,  
✆ 3966-3523 c/ Neyde ou  
✆ 3892-5080 c/ Cláudia.

CaSaS VENDEM-SE

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

JuquITIBa 
Chácara, á 70 km de SP, 
com aproximadamente 5 mil 
m2, próximo ao centro de 
Juquitiba, casa com dorm., 
sala, coz, wc,. ✆ 7869-9946

V. PRuDENTE 
Sobrado, 2 suítes, closet, 
armár, lareira, lavand, edícula, 
dorm empregados, 2 vagas, 
próx. Av. Anhaia Mello, futuro 
metro R$ 320 mil, 
✆ 2116-4611.

TERRENOS

 
GRaNJa VIaNa
Parque das Artes, 
Estr. Capeava 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$ 55 mil ✆ 9397-7074 e  
✆ 3696-2546 c/ Joelma após 
as 20h30.

MONTE aPRazíVEL SP 
Plano 12 x 24 288mt2, ótimo 
preço, excelente localização, 
com escritura ✆ 3904- 5115 
c/ Ildefonso.

PERuIBE SP 
Estância, Balneária Bel mira 
Novais, 11 x 34 374 mts2, 
com duas frentes, com 
escritura ✆ 3904-5115  
Tratar com Ildefonso. 

VEíCuLOS

aSTRa SEDaN2.0 
ELEGaNCE 200� 
24000km, automático, dir 
hidr., 4 portas, airbag, rádio, 
trio elétrico  R$ 30 mil,  
✆ 2294-1412 c/  Julia. 

CORSa  SEDaN  
CLaSSIC 2.00� 
Branco, com vidros e travas 
elétricas, ar quente,  
✆ 8611-5825 com Gislene. 
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FIaT uNO 200�/200� 
Única dona,  24000 km, 4 
portas, vermelho, R$ 16 mil, 
✆ 9919-8701.

GOLF 1.� MI 2000
Preto, licenciado, c/ dir 
hidraúlica, ar cond, trio elétr, 
dvd h buster R$ 18.999,99,  
✆ 8128-2082.

HONDa FIT 1.� 200� 
Preto, completo, rodas, banco 
de couros, placa final 7, 
- 3703- 4950

PaLIO FIRE FLEx 1.0 
2007, prata, completo, ar, 
direção, desembaçador 
traseiro e vidro elétrico,  carro 
de garagem, ✆ 9289-7424.

PaRaTI 1.� aNO �� 
Carro recém reformado, sou 
segundo dono, pneus novos, 
motor roda muito ainda, para 
bancário financio direto no 
cheque em até 4 x,  
✆ 8055-0013.

RENauLT CLIO  
200�/200� 1.0 �V 
2 portas, prata, excelente 
estado de conservação, R$ 
14 mil, veículo financiado 
pelo Bradesco, posso tranf. a 
dívida, ✆ 6291-1144.

SaVEIRO 1��� 
1.8, preta, R$ 10 mil,  
✆ 3931-0697 com Antonio.

DIVERSOS

BIKE ERGOME  
Life Gear, visor temp-ve-
loc-dist-cal-scan, regulador 
esforço,bco regulagem altura, 
selim anatômico confortável, 
semi nova, ótimo estado, R$ 
250, ✆  8263-9882 c/ Julio.

BIKE MONGOOSE 
24 marchas, aro 26 Vizan 
roletado, quadro em 
alumínio, equipada com peças 
SHIMANO, bom estado,  
R$ 1mil ✆ 3221-5788 e  
✆ 7075-3308.

BRaSTEMP  
Refrigerador, branco, Frost 
Free, 340ls, R$ 450, lava-
roupas 5kg, R$ 350, dois 
quadros barcos 50x70 cm R$ 
350, cada, ✆ 3171-2412 e  
✆ 8729-5846 c/ Talita

CaDEIRa C/ BRaçOS 
Para escritórios ou sala de 
espera, cromado c/ braços, 
assento e braços e encosto 
em couros preto  R$ 150,  
✆ 3978-3844 Danielle.

COMPRO
Compro, um imóvel em  
São Paulo, próximo ao metrô, 
Valor máximo  
R$ 100 mil  
✆ 9363-1854.

PEçaS DO  
OMEGa GLS �� 
Motor, bancos, cambio, 
diferencial, peças de 
acabamento, ✆ 9315-2419.

POLTRONa DE 
aMaMENTaçãO 
Cor bege com pequenos 
detalhes em branco, R$ 180, 
caso interesse, estou enviando 
as fotos, ✆ 8160-3714.

PLaY 2 
Playstation 2, 2 controles, 2 
memory cards, 20 jogos,  
✆ 9828-2608.

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

RaCK/ ESTaNTE 
Sala, tabaco c/ preto, p/ 
tv até 32 pol., c/ 4gavetas 
deslizantes larg. 1,36 alt.1.80 
R$ 250, ✆ 3966-3523.

ROLO P/ ENFEITaR  
CaMa DE CaSaL
Branco, matelasse, 1.35cm 
de comp.x 20cm de diâmetro 
lavável R$ 45, ✆ 3966 -3523 
c/ Neyde.

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

Somente serão publicados 
os anúncios enviados pelo site, 

pelo endereço 
www.spbancarios.com.br/descontos.asp 

e não serão mais aceitos anúncios 
enviados por e-mail.

atenção

Estes classificados dirigem-se exclusivamente 
a bancários sindicalizados. Para assegurar a 
manutenção do serviço gratuito, só serão aceitos 
pedidos de compra, venda, troca e locação 
de interesse direto e exclusivo do associado e 
não destinados a fins comerciais. Prestação de 
serviços, tratamentos, intervenções, produtos 
farmacêuticos, cosméticos, clínicas e assuntos 
religiosos, bem como mais de uma solicitação 
por associado, não serão aceitos. Em função da 
restrição de espaço, os pedidos serão atendidos 
por ordem de chegada. O item anunciado é de 
responsabilidade exclusiva do solicitante.

CLaSSIFICaDOS

Para anuncIar:
www.spbancarios.com.br/descontos.asp,

em “classIfIcados”




