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� EDITORIaL

Desafios e avanços
Tivemos, durante todo o mês de abril, quando o Sindicato completou 89 anos, 

discussão entre governo, bancos e consumidores pela redução das taxas de juros e 
spread bancário. Oito instituições financeiras anunciaram novas taxas. A mais recente 
a divulgar seus novos índices foi o Citibank, que prevê redução das taxas nas linhas de 
crédito imobiliário, crédito pessoal, cheque especial e financiamento de veículos, a partir 
de maio. 

Mas ainda falta detalhamento da maioria das instituições em relação às taxas e 
condições propostas. Os índices máximos e/ou anteriores não são claros e muitos bancos 
vinculam as menores taxas a pacotes e serviços. Sabemos que, sem transparência, não 
há avaliação possível sobre o real impacto na redução do spread. 

Baixar as taxas de juros é uma medida urgente e o aumento da oferta de crédito é 
importante para o Brasil continuar crescendo. Mas o setor financeiro, que mais lucra no 
país, precisa gerar mais empregos para melhorar as condições de trabalho e dar conta 
da demanda, que aumenta a cada dia.

Em maio, no mês em que comemora o Dia do Trabalhador, vamos continuar 
pressionando o governo e o Congresso Nacional para aprovar a isenção do IR na PLR. 

No dia 26 de abril tivemos uma vitória na Câmara Municipal de Osasco. Foi aprovado 
projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da instalação das portas de segurança em 
todo o município. Em São Paulo, tivemos audiência com o presidente da Câmara dos 
Vereadores, Police Neto, e ficou acertado que vamos retomar essa discussão com os 
vereadores. Tenho certeza de que, unidos, vamos vencer mais essa luta!

Juvandia Moreira
Presidenta do sindicato
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Muitos anos de vida e conquistas
Sindicato faz 89 anos no dia 16 de abril e celebra com os bancários

a história de 89 anos de luta e 
organização de uma das maiores 

entidades sindicais do Brasil foi 
compartilhada por bancários, dirigentes 
e população durante manifestação na 
Praça do Patriarca, centro de São Paulo, 
no dia 16 de abril, data do aniversário de 
fundação do Sindicato.

A celebração teve um imenso bolo 
que foi distribuído entre os presentes, 
além de discursos de dirigentes sindicais 
lembrando a trajetória de lutas e 
conquistas da entidade e música ao vivo 
com Ritz, conhecida como a banda da 
greve.

O ato na Patriarca fechou a semana de 
comemorações iniciada no dia 9, período 
em que bancários de concentrações 
de todos os bancos, em São Paulo e 
Osasco, comemoram com a presença do 
Sindicato. No dia 17, teve ainda mais um 
festejo, no Ceic do Itaú.

Vale lembrar
A presidenta do Sindicato, Juvandia 

Moreira, disse que “nosso foco é 
sempre lutar por melhores condições 
de trabalho, pela qualidade de vida e 
contra o preconceito. Vale lembrar de 
lutas recentes também que estamos 
apoiando, junto com outras categorias, 
como a isenção de IR na PLR”, afirmou, 
ressaltando que os bancários se sentem 
orgulhosos pelos 89 anos.

A secretária-geral do Sindicato, Raquel 
Kacelnikas, ressaltou o perfil cidadão da 
instituição. “Por isso compartilhamos 
nossa comemoração com a população”, 
disse, elencando diversos projetos 
apoiados pela entidade como o Travessia, 
para crianças em situações de rua, e a luta 
contra a terceirização.

Um bancário do Itaú Patriarca, que 
não quis se identificar e acompanhava 
a atividade durante horário de almoço, 
disse que há um ano está na categoria e 
já é sindicalizado. “Há pouco tempo que 
faço parte do Sindicato e já percebo que 
muitas ações importantes em benefício 
dos bancários estão sendo feitas”, disse.

aNIvERSáRIO

Presidenta Juvandia 
Moreira corta o bolo 
ao lado dos diretores 

executivos do Sindicato

mauricio morais
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Plebiscito é realizado no centro
População manifestou sobre a obrigatoriedade do Imposto Sindical

Com urnas instaladas na esquina da 
Rua São Bento com a Avenida São 

João, em frente ao edifício Martinelli, a 
CUT (Central Única dos Trabalhadores) 
e o Sindicato colheram, no dia 10 de 
abril, a opinião da população sobre a 
obrigatoriedade do imposto sindical. O 
plebiscito faz parte da campanha da CUT 
contra o tributo.

“Queremos o fim do imposto sindical 
porque acreditamos que isso fortalecerá 
as entidades atuantes de fato, ao 
mesmo tempo em que enfraquecerá 
sindicatos que se acomodam em torno 
dessa contribuição obrigatória”, disse a 
presidenta do Sindicato, Juvandia Moreira, 
durante o ato que chamou a atenção 
dos passantes para o plebiscito “Eu digo 
NÃO ao imposto sindical”. A dirigente 

lembrou que o Sindicato devolve os 60% 
da contribuição que são destinados à 
entidade. “Devolvemos a parte que nos 
cabe aos bancários cadastrados que 
requerem o reembolso”, explicou.

gerardo lazzari

CONTRaf-CUT

Congresso elege nova diretoria
Delegados bancários de todo país também debateram conjuntura

após debater conjunturas nacional 
e internacional e perspectivas para 

a luta dos bancários, os 316 delegados 
eleitos em todo o país para participar do 3º 
Congresso da Contraf-CUT elegeram por 
unanimidade a nova diretoria da entidade 
para o triênio 2012-2015.

A eleição ocorreu em 1º de abril e 
manteve à frente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro o atual presidente, Carlos 
Cordeiro, bancário do Itaú.

“O 3º Congresso mostrou unidade muito 

grande tanto entre os sindicatos quanto 
entre as forças políticas e a nova direção 
eleita é o resultado deste processo”, 
afirmou o dirigente, que também é 
presidente da UNI Américas Finanças. “A 
chapa eleita tem uma capacidade enorme 
de produção política. Avançamos muito 
na gestão anterior e podemos fazer ainda 
mais com a nova direção”, projeta Carlos 
Cordeiro destacando ainda a importância 
de cumprir a cota de 30% de mulheres 
na nova diretoria. Veja mais acessando o 
www.spbancarios.com.br.

CUT

contraf-cut
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Estímulo para o crescimento
Ações do governo federal cortam tributos e incentivam a indústria

O governo federal anunciou um pacote 
com ações de redução de tributos, 

financiamento do comércio exterior, 
incentivo ao setor de informação e 
comunicações, medidas creditícias e novo 
regime automotivo com o objetivo de 
estimular o crescimento econômico.

Entre as medidas anunciadas estão 
as de câmbio, para aumentar reservas e 
combater o “tsunami monetário” causado 
pelo subsídio cambial de moedas como 
o dólar e o euro. Com isso o governo 
pretende evitar a supervalorização do real, 
que encarece produtos brasileiros nos 
mercados externos.

Anunciou ainda a desoneração da folha 

de pagamento de 15 setores da indústria, 
entre eles têxtil, móveis, plásticos, material 
elétrico, auto-peças, ônibus, naval e 
aéreo. Dentro de 90 dias, essas empresas 
poderão trocar a contribuição patronal 
(20% do INSS) pela contribuição de 1,5% 
ou 2,5% sobre o faturamento bruto, 
o que já era permitido às indústrias de 
confecções, couro e calçados, empresas 
de TI e de Call Center, previstas na 
primeira fase do Brasil Maior. Também 
vai isentar de imposto o faturamento 
com exportações, aumentou a verba de 
incentivo às exportações de R$ 1,24 bi 
para R$ 3 bi e vai desburocratizar o acesso 
aos recursos. 

Bancos públicos baixam juros
Medidas do BB e Caixa fazem parte da ofensiva para reduzir spread

Caixa Federal e Banco do Brasil 
anunciaram redução na taxa de 

juros em diversas linhas de crédito. 
A iniciativa faz parte da ofensiva 
do governo federal para forçar a 
concorrência no setor financeiro e, 
assim, diminuir o spread bancário.

A presidenta do Sindicato, Juvandia 

Moreira, considera as medidas positivas. 
“Não é admissível, nem há argumentos 
– com uma Selic que diminui desde de 
agosto passado – ter taxas bancárias 
que chegam, em média, a 175% 
(cheque especial) e juros de 50,3% 
(empréstimo pessoal) para pessoa 
física”.

fotos de jailton garcia



Folha bancária resumo • maio de 2012

� 

Mobilização continua
Trabalhadores devem enviar mensagens para pressionar parlamentares

O Sindicato está no aguardo do 
posicionamento oficial dos 

ministros da fazenda, Guido 
Mantega, e da Secretaria Geral da 
Presidência da República, Gilberto 
Caravalho, que se comprometeram a 
responder à reivindicação de bancários, 
metalúrgicos, petroleiros, químicos e 
urbanitários de isentar da cobrança de 
imposto de renda as PLRs de até R$ 8 
mil.

Paralelamente à cobrança junto 
ao governo, a entidade também 

orienta os bancários a enviar 
mensagens aos parlamentares 
para que aprovem emendas à 

MP556, que garantem a isenção.
As mensagens devem ser enviadas 

acessando www2.camaragov.
br/participe/fale-conosco/fale-com-
o-deputado/fale_conosco_form_
deputado.

PLR SEM IR

Indique e ganhe prêmio
Sindicato lança campanha de sindicalização para fortalecer a luta 

Os bancários Francisco, do Banrisul, 
e Guimar, do Banco do Brasil, 

ganharam um fim de semana com direito a 
acompanhante em maio no Chalés Estrela 
do Mar (www.chalesestreladomar.com.br), 
em sorteio feito entre sindicalizados com 
30 anos ou mais de filiação.

O sorteio foi o primeiro dentro da 
campanha Não Fique Só, Fique Sócio. 
Posteriormente, bancários com outros 
períodos de filiação também serão 
contemplados. Francisco e Guimar foram 
sorteados pela presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, e pela secretária-geral da 
entidade, Raquel Kacelnikas, no programa 
Momento Bancário em Debate, exibido ao 
vivo pelo site, no dia 24 de abril

A campanha foi oficialmente lançada 
em manifestação também no dia 24, na 
Praça do Patriarca. O local foi “enfeitado” 
com faixas e balões na forma dos bonecos 
da campanha e foram instaladas bancas 
para que os bancários pudessem se filiar na 
hora. “O Sindicato só é forte por conta da 

participação de seus sindicalizados”, disse 
Juvandia, destacando a importância de os 
bancários não associados refletirem sobre 
o aumento real que eles recebem todos 
os anos e as conquistas asseguradas na 
Convenção Coletiva Nacional, e passarem 
a fazer parte dessa luta.

Nas próximas semanas a campanha 
chegará aos locais de trabalho. O bancário 
que quiser se antecipar pode entrar em 
contato pelo ☎ 3188-5200 ou enviar 
mensagem acessando o  
www.spbancarios.com.br.     

bônus
O Sindicato mantém uma campanha 

permanente de sindicalização que premia 
novos associados e também quem indica 
novos sócios. Após a nova sindicalização, o 
novo sócio e quem o apresentou recebem 
um bônus que dá direito a uma camiseta 
ou a um ingresso de cinema. Quem indica 
a sindicalização, se preferir, pode juntar os 
bônus e trocar por outros prêmios. 
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De olho no horário estendido
Com medidas da redução de juros, banco amplia atendimento

Com as medidas de baixar as taxas 
de juros e de implementar novos 

programas de renegociação de dívidas, 
a Caixa Federal mudou seu horário de 
atendimento em agências do dia 23 
de abril até 11 de maio, o que atinge 
diretamente os empregados.

O Sindicato lembra que qualquer 
alteração na jornada de trabalho 
dos bancários deve ser previamente 
negociada. “Muitos funcionários 

estudam, têm compromissos com a 
família, obrigações. A medida pode 
prejudicar sua vida pessoal. Portanto, 
para atender a população da melhor 
forma, a Caixa precisa de trabalhadores 
tranquilos, concentrados, para que 
eles possam executar da melhor 
maneira possível as demandas maiores 
que beneficiarão clientes e toda a 
população”, diz o diretor do Sindicato e 
empregado da Caixa Rafael de Castro.

Gestores impedem festa
Representantes dos trabalhadores tiveram acesso negado ao prédio

a postura de alguns gestores impediu 
que os empregados da Caixa 

Federal do Cedes-SP, na zona sul de SP, 
comemorassem o aniversário de 89 anos 
do Sindicato. 

A entidade realizou manifestações para 
compartilhar ao lado da categoria a data 
de sua fundação (16 de abril) sem que 
houvesse qualquer incidente nos diversos 
complexos administrativos de bancos 
privados e públicos.

Ao chegar ao prédio da Cedes,  por 
volta das 10h com o bolo, gestores do 
local impediram o acesso criando um 
clima de tensão. Devido à confusão 
criada e a demora em autorizar a 
entrada dos dirigentes sindicais, cerca de 
400 pedaços de bolos tiveram que ser 

devolvidos ao fornecedor.
 O empregado da Caixa e diretor 

do Sindicato Rafael de Castro repudia 
a atitude dos gestores e diz que 
cobrará explicação da direção do 
banco. “Consideramos essa atitude 
inadmissível. Empregados do local 
aguardavam o Sindicato para participar 
da comemoração e ficaram frustrados, 
pois havíamos divulgado que estaríamos 
presentes distribuindo o bolo. Enviamos 
uma carta à direção do banco 
repudiando a atitude desses gestores 
e questionando se tal comportamento 
cumpre determinação da direção, o 
que seria um absurdo, ou se foi um ato 
arbitrário dos administradores locais.”, 
afirma.

CaIxa fEDERaL

THALES STADLER

Comemoração foi 
barrada na Cedes-SP
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Sindicato apoia a Chapa �
Eleição da Caixa de Previdência (Previ) ocorre entre 18 e 29 de maio

aumentar o benefício para 100%, 
reduzir valor da Parcela Previ, 

e elevar valores das pensões, criar 
benefício baseado na Participação 
nos Lucros e Resultados, manter 
contribuições suspensas, antecipar 
reajuste dos aposentados para janeiro 
e incorporar o BET como benefício 
permanente no Plano 1.

Já no Previ Futuro, permitir resgate 
das contribuições patronais em caso 
de desligamento do banco ou do 
plano, criar benefício baseado na 
PLR, diversificar investimentos para 
aumentar rentabilidade e diminuir 
despesas administrativas, reduzir taxa 
de risco, ampliar empréstimos simples 
e financiamentos imobiliários, Previ 
para todos os funcionários do BB.

São essas algumas das propostas 
da Chapa 6 – Unidade na Previ, que 
disputa as eleições do fundo de pensão 
entre 18 e 29 de maio. “A Chapa 6 
tem as melhores propostas para o 

fortalecimento do fundo de pensão e para 
o conjunto dos participantes da Caixa 
de Previdência, além de ter expressiva 
representatividade de todos os segmentos 
do funcionalismo”, destaca o diretor do 
Sindicato Cláudio Luis de Souza.

É preciso contratar mais
Banco anuncia crescimento recorde na liberação de crédito

O Banco do Brasil foi a primeira 
instituição financeira pública a 

anunciar medidas de redução de juros, 
seguindo política do Executivo para forçar 
a diminuição das taxas pelos bancos 
privados. O Sindicato apoia as medidas 
para baixar o spread bancário no país, o 
segundo maior do mundo, mas reforça a 
necessidade de ampliação do quadro de 
pessoal para dar conta da demanda criada 
com o pacote.

“Os funcionários já estão sobrecarregados 

com o novo programa de metas Sinergia, 
que individualiza a cobrança. Com a 
redução dos juros, medida correta que 
sempre reivindicamos, o volume de serviço 
consequentemente aumenta. Portanto, é 
preciso que o banco agilize as contratações 
e chame os que passaram no último 
concurso, ainda válido”, diz o diretor 
executivo do Sindicato e funcionário do 
BB Ernesto Izumi. Leia matéria completa 
no www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1355

JAILTON GARCIA

ELEIçõES NO ECONOMUS

O Sindicato indica voto nos dirigentes 
sindicais Irinaldo Venâncio de Barros, para 
o Conselho Fiscal, e Tania Teixeira Balbino 
e Silvio Rodrigues, para o Conselho 
Deliberativo na eleição do Economus que 
ocorre de 4 a 14 de maio. 

Entre as propostas dos candidatos 
estão paridade na Diretoria Executiva, 
participação dos suplentes nas reuniões 
dos conselhos Cassi e Previ para todos e 
com qualidade. Tania Balbino, Silvio Rodrigues e Irinaldo Barros

MAURICIO MORAIS



Folha bancária resumo • maio de 2012

10

O Bradesco procurou o Sindicato para 
informar o fim do departamento de 

compensação no prédio da Vila Mariana. 
A desativação foi provocada pela adoção 
da tecnologia de compensação por 
imagem, determinada por resolução 
do Banco Central no ano passado. A 
direção do Bradesco informou que os 
trabalhadores estão sendo realocados e 
não houve demissões.

O diretor do Sindicato João Paulo 
lembra que desde o início do ano 
passado a representação dos bancários 
vem acompanhando o processo 
com objetivo de preservar direitos e 

empregos.  “Na época da implantação 
da captura de cheque por imagens, em 
março de 2011, o Sindicato conseguiu do 
Bradesco o compromisso de não demitir 
os trabalhadores do setor, transferindo-
os para outros departamentos após 
treinamento adequado”, afirma o 
dirigente sindical.

A diretora do Sindicato Érica Simões 
ressalta que os problemas pontuais que 
afetam a vida dos trabalhadores estão 
sendo analisados caso a caso. “Por 
isso, os funcionários podem procurar o 
Sindicato para que possamos auxilia-los”, 
afirma.

Realocações na compensação
Sindicato acompanhou processo de perto e continuará de olho

Lucro continua nas alturas
Resultado do primeiro trimestre de 2012 registrou R$ 2,793 bilhões

O Bradesco começou 2012 lucrando  
R$ 2,793 bilhões no primeiro 

trimestre. O resultado, 3,4% maior do 
que o aferido pelo banco no mesmo 
período do ano passado e 2,5% mais alto 
em relação ao quarto trimestre de 2011, 
é o melhor da história do banco para o 
período.

Segundo comunicado, o aumento 

do lucro deu-se principalmente pelo 
crescimento de sua carteira de crédito, 
que bateu em R$ 350,831 bilhões no 
final de março, valor 14,6% maior do que 
o mesmo período do ano passado. As 
atividades financeiras foram responsáveis 
por 68,2% do lucro do banco no período, 
contra 31,8% gerado pelos negócios com 
seguros, pensões e capitalização.

BRaDESCO

MAURICIO MORAIS

Prédio da Compe na 
vila Mariana
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Reunião do Fórum de Saúde
Entidades sindicais reivindicam também fim das metas abusivas

assuntos específicos sobre os 
trabalhadores do Santander foram 

discutidos durante o Fórum de Saúde 
e Condições de Trabalho do banco, 
entre dirigentes sindicais e a instituição 
financeira.

 A venda responsável de produtos 
bancários e o fim das metas abusivas 
individuais foram alguns dos principais 
temas da reunião. A gestão do Santander 
recebeu críticas a respeito do modelo 
organizacional de trabalho praticado, 

relacionado diretamente com o 
adoecimento mental dos funcionários. 
“Além de estabelecer metas abusivas, 
que são inatingíveis, o banco utiliza 
mecanismos de cobrança que ocasionam 
assédio moral e adoecimento dos 
trabalhadores”, afirma a diretora 
executiva do Sindicato e coordenadora 
da Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) do Santander, Maria 
Rosani. Leia matéria completa no www.
spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=1291

SaNTaNDER
JAILTON GARCIA

Jornada extrapolada
Bancários são induzidos a registrar ponto e continuar trabalhando 

funcionários de agências do Santander 
estão sobrecarregados depois de 

assumirem a compensação de cheques, 
feita antes por outro departamento. 
A instituição financeira passou a 
responsabilidade às agências, no 
entanto, não contratou mais funcionários 
para a nova função, gerando grandes 
transtornos.

Segundo a diretora do Sindicato 
Maria Rosani, diversas denúncias 
chegaram à entidade de funcionários 
sobrecarregados, que estão sendo 
obrigados a trabalhar após sua jornada, 
e, inclusive, depois de registrar sua saída 
por meio do ponto eletrônico, uma vez 

que está proibida a realização de hora 
extra.

O Sindicato entrou em contato com 
o banco. “O Santander informou 
desconhecer o problema e disse que 
irá averiguar a situação nas agências. O 
banco também nos disse que se trata 
de um problema de gestão, e situações 
como essa estão sujeitas à demissão por 
justa causa”, informa Rosani.

“O banco precisa urgentemente 
contratar mais funcionários para atender 
a demanda. Somos contra a extrapolação 
da jornada e registrar saída e continuar 
no local de trabalho é inadmissível e 
contra a lei”, ressalta a dirigente.

Dirigentes sindicais 
apresentam 
reivindicações ao 
banco
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Representantes dos bancários e 
da direção do Itaú Unibanco 

abriram o processo de negociação 
sobre o Programa Complementar de 
Remuneração (PCR) de 2012 e ponto 
eletrônico, em reunião no dia 23.

Os representantes do banco 
apresentaram os cálculos que vêm 
adotando para o pagamento do 
programa próprio de remuneração. 
Por sua vez, os dirigentes sindicais 
ressaltaram a importância do PCR para 
os funcionários, mas também destacaram 
o Agir e o Prad, que atingem 90% dos 
empregados.

“Entendemos que, a exemplo do 
que ocorre com o PCR, o banco precisa 
abrir canais de discussão sobre o Agir 
e o Prad”, diz o diretor executivo 
do Sindicato Daniel Reis, um dos 
representantes dos funcionários na 
reunião.

Os dirigentes também apresentaram 
duas importantes reivindicações: que o 
Itaú desvincule o pagamento do auxílio-
educação do PCR e que o formato de 
cálculo do programa não esteja vinculado 
ao ROE.

Ponto eletrônico
Também começaram a ser discutidas 

questões referentes à regularização do 

ponto eletrônico, que deverá estar de 
acordo com as portarias do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), em vigor 
desde 2 de abril.

“O Itaú ainda precisa regularizar a 
certificação do ponto eletrônico junto 
ao MTE”, ressalta Daniel, explicando 
que o certificado é a garantia de que a 
tecnologia adotada pela empresa não 
permite fraudes.

O diretor do Sindicato lembra que 
há questões pendentes na adoção do 
novo sistema, como a marcação por 
trabalhadores em trânsito e a retirada 
do extrato pelo funcionário. “Queremos 
garantir que o bancário possa tirar o 
extrato do ponto eletrônico referente a 
qualquer período, como determina a lei, 
e não apenas dos últimos três meses”.

Outra questão é a marcação de ponto 
pelo pessoal da TI. “O Sindicato entende 
que os trabalhadores da TI também 
devem marcar o ponto, como os demais 
funcionários.”Além disso, acrescenta 
Daniel, os sindicatos não vão validar a 
gestão do banco de horas apresentada 
pelo Itaú porque isto, segundo o 
dirigente, é de responsabilidade da 
empresa.

Os bancários podem acompanhar o 
resultado da negociação por meio do site 
www.spbancarios.com.br 

ITaú UNIBaNCO

PCR em debate com o banco
Bancários devem acompanhar as negociações pelo site

JAILTON GARCIA

Daniel Reis 
durante 
negociação com 
o banco



Folha bancária resumo • maio de 2012

1� SEGURaNça 

Os funcionários do Safra são os 
primeiros a ter um pouco mais 

de tranquilidade para trabalhar 
nas agências. Depois de intensas 
negociações e cobranças do Sindicato, 
a direção da instituição financeira 
confirmou que já está colocando porta 
de segurança em todas as unidades.

O anúncio da medida foi feito pela 
presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira, durante o programa 
Momento Bancário em Debate do 
dia 19 de abril que teve como tema 
principal a segurança bancária. “Da 
mesma forma que o Safra tomou essa 
medida, os demais bancos também 
podem. O dispositivo é essencial para 
a proteção da vida de bancários, 
vigilantes e clientes”, disse.

Segundo o diretor do Sindicato e 
funcionário do Safra, Flávio Monteiro 
Moraes, a colocação da porta de 
segurança é uma grande conquista. 
“Os bancários poderão trabalhar com 
mais tranquilidade. É inconcebível que 
haja empresas que não considerem 
esse mecanismo essencial à proteção”.

audiência
Também no dia 19 de abril, 

representantes dos trabalhadores 
se reuniram com o presidente da 
Câmara dos Vereadores de São 
Paulo, José Police Neto (PSD), que se 
comprometeu em retomar na Casa o 
debate sobre a importância da porta 
de segurança em todas as unidades 
bancárias da capital.

Os trabalhadores saíram às ruas para 
lembrar o Dia Mundial da Saúde, 

comemorado em 7 de abril. O Sindicato 
participou da caminhada que saiu da Praça 
da Sé e seguiu até a Praça do Patriarca.

O ato organizado pela CUT/SP teve 
a presença de movimentos e entidades 
sociais, além de trabalhadores da área 
da saúde. O objetivo da manifestação 

foi defender uma saúde pública 
gratuita, universal e de qualidade para 
todos os brasileiros. “Quando o então 
governador José Serra transferiu a 
responsabilidade da administração de 
serviços públicos essenciais, como o 
sistema de saúde, ele corrompeu a idéia 
de Estado”, diz o secretário de Saúde do 
Sindicato, Walcir Previtale.

SaúDE

Por mais qualidade no SUS
Bancários vão às ruas em manifestação organizada pela CUT

MAURICIO MORAIS

Safra com 
portas em 
todas as 
agências
sindicato cobra 
que dispositivo seja 
instalado em todos 
os bancos
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Os bancários Deucimar Romero, do 
Bradesco, e Luiz Antonio Santos, 

Santander, foram os convidados do 
Momento Bancário em Debate sobre a 
Folha Bancária em braille e para pessoas 
com baixa visão, que completou em 
abril um ano de circulação, mês em que 
o Sindicato também fez 89 anos de 
fundação.

Trabalhadores com deficiência visual, 
Deucimar e Luiz Antonio afirmam que a 
publicação os auxilia no dia a dia. “Antes 
recebíamos as notícias por meio de 
colegas, mas nunca é a mesma coisa de 
receber um jornal voltado para você”, disse 
Deucimar.

Os convidados do MB em Debate, 
mediado pela presidenta do Sindicato, 
Juvandia Moreira, também destacaram 
a necessidade de se estruturar melhor 
a mobilidade nos municípios. “Não só 
as pessoas com deficiência, mas idosos 
também sofrem com os diversos buracos 
nas ruas e problemas nas calçadas. 
Questões que precisam ser resolvidas pelas 
prefeituras”, destacou Luiz Antonio. 

Para indicar colegas que necessitem 
receber o informativo envie e-mail 
acessando www.spbancarios.com.br ou 
ligue para 3188-5200. Assista à matéria 
especial no www.spbancarios.com.br/
Videos.aspx?id=196

Lei da mobilidade entra em vigor
Nova política nacional já em vigor cobra compromisso dos municípios

CIDaDaNIa

a nova Política 
Nacional da 

Mobilidade Urbana, 
sancionada pela 
presidenta Dilma 
Rousseff no dia 3 de 
janeiro, entrou em 
vigor em12 de abril. 
A Lei 12.587 prevê 
diretrizes para integrar, 
melhorar e tornar mais 
acessível o transporte 
nas cidades e estados.

A questão da 
mobilidade está entre 
as que mais preocupa 
a população. Em 
consulta realizada 
pelo Sindicato, 
bancários apontaram 
a dificuldade de se deslocar de um lugar 
para o outro como um dos problemas 
mais prejudiciais à qualidade de vida nas 
cidades.

A nova lei dá prazo máximo de três 
anos para que os municípios com 
mais de 20 mil habitantes elaborem 
seus planos de mobilidade urbana 
dentro dos princípios da nova lei, 
deles a participação da sociedade no 
planejamento, avaliação e fiscalização 
do sistema; acessibilidade para 

todos; priorização dos transportes 
coletivos e não motorizados sobre os 
transportes particulares e motorizados; 
sustentabilidade do sistema; e vinculação 
ao plano diretor do município.

Caso não apresentem o plano nesse 
prazo, os municípios ficam impedidos 
de receber recursos federais destinados 
à mobilidade urbana até que atendam 
as exigências da lei. Para ler a matéria 
completa acesse www.spbancarios.com.
br/Noticias.aspx?id=1298.

fB em Braille faz um ano
Aniversário foi tema do Momento Bancário em Debate que 
contou com a presença de bancários com deficiência visual

MAURICIO MORAIS
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Sócios aprovam mudanças
Decisão da assembléia de bancários foi por unanimidade

Os bancários 
sindicalizados 

aprovaram por unanimidade 
as alterações na Diretoria 
Executiva do Sindicato, em 
assembleia no dia 23, na 
sede da entidade.

Dessa forma, na Secretaria 
de Formação Sindical houve 
a substituição de Kardec 
de Jesus Bezerra por Neiva 
Maria Ribeiro dos Santos; 
na Secretaria Cultural teve 
a troca de Ivone Maria da 
Silva pelo diretor Kardec de 
Jesus Bezerra; na Secretaria 
de Saúde e Condições de Trabalho 
ocorreu a saída de Walcir Previtale Bruno 
e a entrada de Marta Soares dos Santos. 
Além disso, na Secretaria de Relações 
Sindicais e Sociais ocorreu a substituição 
de Paulo Salvador por Maria Rosani 
Gregoruti e para a Secretaria de Estudos 
Socioeconômicos houve a entrada de 

Ivone Maria da Silva no lugar de Ana 
Tércia Sanches.

Os associados também aprovaram as 
renúncias de Jacqueline Leiva e Ubirajara 
Silva Menta.

O edital de convocação foi publicado na 
Folha Bancária nº 5.535 dos dias 19, 20 e 
23 de abril.

Cardápio de dar água na boca
Novidades na lista de comidas oferecidas pelo espaço dos bancários

Lanches de dar água na boca, bem 
montados e com produtos frescos, 

batata frita sequinha, provolone à 
milanesa crocante, panquecas com massa 
fininha e muito recheio, saladas coloridas 
e sanduíches naturais com muito sabor. Se 
o cardápio do Grêmio Recreativo Café dos 
Bancários já agradava a todos os gostos, 
imagina com novidades suculentas? Com 
certeza esta notícia arrancará suspiros dos 
frequentadores do espaço e atrairá novos 
visitantes.

A lista de guloseimas do Café ganha 
novas receitas criadas pelo cozinheiro 
Ademir da Silva. Algumas comidas 
ganharam nomes de mulheres que 
fazem parte da história do Brasil, como 
as panquecas com nome de Margarida 
Alves, símbolo da luta no campo. Por ser 
nordestina, o prato que leva seu nome 
ganhou recheio de queijo de coalho e 
carne seca.

Para conhecer todas as outras delícias 
do novo cardápio do Café, separe 
algumas horinhas e convide os amigos. O 
espaço funciona de segunda a sexta, das 
17h às 23h e fica na sede do Sindicato 
(Rua São Bento, 413, Centro). 
Assista à matéria especial no www.
spbancarios.com.br/Videos.aspx?id=190

GERARDO LAzzARI

Café

MAURICIO MORAIS
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O CaSaMENTO Da DONa BaRaTINHa
uma linda baratinha sente-se sozinha e triste até 
que encontra uma grande surpresa no jardim: 
uma moeda de ouro. Leia na página 23
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IMPORTaNTE:
Todos os parques oferecem descontos para bancários sindicalizados. 
A venda dos ingressos é realizada na sede do Sindicato (com exceção 
do Magic City e Viva Parque onde podem ser adquiridos na bilheteria 
do parque). Para a compra dos ingressos, os associados deverão 
apresentar carteirinha do Sindicato ou último holerite. Pagamento 
somente com cheque do associado. Não trocamos ingressos nem 
cheques. Todos os pagamentos podem ser feitos com cheques pré-
datados. Informações sobre preços e validade dos ingressos na Central 
de Atendimento, ☎ 3188-5200.

PaRqUES

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

Magic City
Estr. do Pavoeiro, 8.870. Rod. 
Índio Tibiriçá, km 58,5, entre 
R. 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, SP. ☎ 22��-��00
www.aquariodesaopaulo.com.br

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

Grêmio Recreativo Café dos Bancários

 PROGRaMaçãO DE MaIO

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

Wet’n Wild
rodovia dos bandeirantes, km 72, itupeva, 

☎ ����-�000, www.wetnwild.com.br.

4/5
JEAN E EMERSON
sertanejo

11/5
CARLA SILVA
samba

18/5
ALMIRANTE NELSON
rock in roll

25/5
BANDA RITZ
pop rock
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PAULO PEPE
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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

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.
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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

POUSaDaS / HOTéIS / CHaLéS 

Pousada da Gibinha
Rua Elias Seabra, 170, Vila Gomes,

Campina do Monte Grande 
☎ (15) 3256-1147 ☎ (15) 9782-4205 
www.itapedigital.com.br/gibinha  

LazER E DIvERSãO

DIVULGAçÃO

Promoção
para os meses de

setembro / outubro / 
novembro – 2012, 

desconto de 10% + 5%
para os Flats campos
do Jordão, sobre os
valores divulgado

 no site.
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O Centro de Formação Profissional funciona na sobreloja e 1º andar da sede 
do Sindicato (Rua São Bento, 413). O espaço conta com oito salas de moderna 
infraestrutura – data show e laptop para apresentações, ar condicionado, mobiliário 
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
m

au
ri
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CPA20	 7/5	à	18/5	 seg	à	sex	 19h	às	22h45	 1000	 480	 Osasco

MATEMÁTICA		
FINANCEIRA	 12/5	à	23/6	 sabado	 9h	às	13h	 440	 220	 Centro

GESTÃO	DE	
CRÉDITO	PJ	 14/5	à	18/5	 seg	à	sex	 19h	às	22h	 370	 185	 Centro

ANÁLISE	DE	
CRÉDITO	 14/5	à	31/5	 seg	a	qui	 19h	às	22h	 510	 255	 Centro

CPA10	 19/5	à	03/6	 sabado	e		
	 	 domingo	 8h	às	15h	 720	 360	 Centro

FOTOGRAFIA	 19/5	à	14/7	 sabado	 9h	às	13h	 720	 360	 Centro

PRODUTOS	E	SERVIÇOS		
BANCARIOS	PF	 19/5	à	23/6	 sabado	 9h	às	13h	 440	 220	 Centro

MARKETING	PESSOAL		
E	VENDAS	 19/5	à	30/6	 sabado	 9h	às	13h	 440	 220	 Centro

CPA10	 21/5	à	01/6	 seg	à	sex	 19h	às	22h30	 720	 360	 Centro

ESPANHOL	INICIANTE	 24/5	à	11/10	 quinta	 19h	às	21h	 720	 360	 Centro

FRANCÊS	INICIANTE	 24/5	à	11/10	 quinta	 19h	às	21h	 720	 360	 Centro

CONTABILIDADE	 26/5	à	07/7	 sabado	 9h	às	13h	 440	 220	 Centro

MERCADO	FINANCEIRO	 28/5	à	12/6	 seg	a	sex	 19h	às	22h	 510	 255	 Centro

CPA20	 11/6	à	22/6	 seg	à	sex	 19h	às	22h45	 1000	 480	 centro

COMO	FALAR		
EM	PÚBLICO	 11/6	à	20/6	 seg	à	qua	 19h	às	22h30	 370	 185	 Centro

LIBRAS	 16/6	à	15/9	 sabado	 9h	às	12h	 720	 360	 Centro

curso	 período	 dias	 horário
	 valor	

local

cursos maio e junho/2012

publico
em geral associado
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COMéDIa

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 28 de julho. 
Teatro Santo Agostinho - 
Rua Apeninos, 118; 
☎ 2369-2280 e ☎ 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

(60min, 12 anos)

maria dudah vive a história real de uma mulher que 
enfrentou o mundo em busca do sonho de se tornar 
uma grande atriz, vivendo situações inacreditáveis 
para alcançar suas metas. em cartaz às sextas, às 
21h30. até 25 de maio. Teatro amadododito espaço 
cênico - rua aimberê, 236; ☎ �0��-221�;  
www.amadododito.com “blank” www.amadododito.
com. ingressos na bilheteria custam r$ 30. bancários 
sindicalizados e dependentes pagam r$ 12.

Entre a pizza e o motel (80min, 12 anos )
as atores se revezam no palco fazendo imitações, paródias e 
personagens, além de interagir com o público. o nome surgiu devido 
ao horário em que a peça é apresentada. em cartaz aos sábados 23h. 
até 26 de maio. Teatro Ruth Escobar - rua dos ingleses, 209, bela Vista; 
☎ �2�1-���1; www.teatroruthescobar.com.br; ingressos na bilheteria 
custam r$ 50. bancários sindicalizados e dependentes pagam r$ 25.
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DIVULGAçÃO

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

www.spbancarios.com.br/descontos.asp

mais de 1.500 
conVênios

casal tPm 
(75min, 12 anos)

Peça aborda a relação 
de amor e ódio entre 
homens e mulheres. ele 
e ela formam 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; 
☎ 2���-22�0 e ☎ �2��.����;  

www.casaltpm.blogspot.com
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.

TRaIR E COçaR 
é Só COMEçaR 
(110min, 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 quintas, às 21h, 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; ☎ 
�10�-�12�; 
www.trairecocaresocomecar.com 
ingressos na bilheteria 
custam r$ 60. bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam r$ 30.
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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.

TEaTRO

O CaSaMENTO Da DONa BaRaTINHa (55min, livre)
uma linda baratinha sente-se sozinha e triste até que encontra uma grande surpresa 
no jardim: uma moeda de ouro. sua amiga Patati a convence de se casar e encontra 
três pretendentes para lá de atrapalhados que fazem de tudo para conquistar o seu 
coração. clássico de literatura infantil resgata a importância da gentileza entre as 
pessoas, fazendo mágicas as expressões “com licença”, “por favor” e “obrigada”. 
Ganhou o prêmio “Piri Pim Pim” em 2009. em cartaz aos sábados, 17h50, e domingos, 
16h, em abrik. em maio, aos sábados e domingos, 16h. até 27 de maio; Teatro Silvio 
Romero - rua coelho lisboa, 334; www.teatrosilvioromero.com.br. ingressos na bi-
lheteria custam r$ 40. bancários sindicalizados e dependentes pagam r$ 15.

Nós, os comuns
Forçados a um convívio não 
desejado, onde o par se 
depara a todo instante com 
momentos de medo, dúvida, 
compaixão, solidão, apego 
e manipulações de vida. 
Em cartaz aos domingos às 
20h. Até 27 de maio. Teatro 
Amadododito, Rua Aimberê, 
236 – Perdizes; ☎ 5083-2218;  
www.amadododito.com 
www.amadododito.com
Ingressos na bilheteria 
custam R$ 30. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 12.

# Indignados 
(100min, 12 anos)

com o nascimento do cidadão de número 7 bilhões, 
cinco jovens indignados encontram-se para comprovar, 
discutir e enfrentar as incoerências dos dias atuais. o 
enredo ocorre em torno dos atores, recém chegados 
no mundo, que devem ocupar as suas vidas de alguma 
forma e, para isso, resolvem observar reações da huma-
nidade. através do orkut, facebook, telefone, e-mail, 
o vazio no relacionamento humano incentiva reflexão 
sobre a mediocridade humana, pena de morte, direito 
de expressão e a necessidade de divagar. em cartaz aos 
sábado, às 21h. até 30 de junho. Teatro amadododito 
Espaço Cênico - rua aimberê, 236; ☎ 5083-2218. 
www.amadododito.com
ingressos na bilheteria custam r$ 30. bancários sindica-
lizados e dependentes pagam r$ 12.
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Rigotti Travel 
Rua Piratininga, 128, Sala 05, 
Barcelona, São Caetano do Sul 
✆ (11)  4229-5337
✆ (11) 4229-1797
www.rigottitravel.com.br

Hotel União 
Avenida João Pessoa, 284, 
Centro, Caxambu,
Minas Gerais 
✆ (35) 3341-3333   
www.hoteluniao.com.br 

chalés estrela do mar
A pousada fica em 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

facebook:
www.facebook.com/

chalesemubatuba  
Promoção especial para os 

meses de maio, junho, julho
e agosto de 2012, desconto

de 10% + 5% para os 
associados, sobre os
valores divulgados

no site do
chalé

aGêNCIa DE vIaGENS / TURISMO

Pousada Vale dos Pássaros

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



Folha bancária resumo • maio de 2012

2�vaRIaDOS

LENTES DE CONTaTO 

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

LOCaDORa DE vEíCULOS 

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

PaISaGISMO 

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

CafETERIa 

Scada Café 
Avenida Paulista, 2073, 
Conjunto Nacional, Cerqueira 
César, São Paulo
☎ (11) 3262-2158  
www.scadacafe.com.br

aRqUITETURa  

Parm arquitetura 
Av. Conceição, 470, sala 01, 
Vila Guilherme, São Paulo
☎ (11) 2367-5800
☎ (11) 9283-0058 
www.arquitetapammela.com

ESTéTICa E/OU  
SaLãO DE BELEza 

Stilo Natural 
Av. Lauzane Paulista, 243, 
Lauzane Paulista, São Paulo 
☎ (11) 2259-0427
☎ (11) 2208-1890 
www.stilonatural.com.br

almanaque brasil
Rua Dr. Franco da 

Rocha, 137, Perdizes, 
São Paulo

✆ (11) ����-0���
www.almanaquebrasil.

com.br

O Almanaque Brasil de Cultura 
Popular é um periódico mensal 
que se destaca por constituir 
um dos maiores acervos so-
bre 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.

assinatura

meu esPaço
meu temPo

av. do café, 277, Térreo inferior,
Vila Guarani, metrô conceição,

são Paulo
☎ (11) 5070-7007
☎ (11) 5070-7009

www.meuespacomeutempo.com.br
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Dpil Tatuapé Monte Serrat 
R. 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

PILaTES 

studio ônix Pilates
rua isabel dias, 89, mooca, são Paulo

☎ (11) 2021-��0�
www.onixpilates.com.br  

CURSOS DE INfORMáTICa 

eurodata interatiVa  
rua Patis, 47, Vila nova cachoerinha, 
são Paulo ☎ (11) 3984-4158 
www.eurodatainterativa.com.br
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COLéGIOS

Colégio Unisa 
Rua Humboldt, 29, 
Santo Amaro. São Paulo
sul 04753-070 
☎ (11) 2141-8505   
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.

faCULDaDE & COLéGIO 

alfacastelo 
Estrada Doutor Cicero Borges 
de Moraes, 100, Jardim 
Reginalice, Barueri
☎ (11) 4199-9822   
www.alfacastelo.br  

CURSOS DE IDIOMaS 

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

Skill  Idiomas
Unidade Santana 
Rua Paulo Gonçalves, 120,
Santana, São Paulo 
☎ (11) 2950-3224

achieve Languages – 
Unidade vila Carrão 
Rua Dulce, 38 (esquina com 
Av. Conselheiro Carrão, 
27400) 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 
Rua 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  

COLéGIO MaRISTa NOSSa 
SENHORa Da GLóRIa

rua Justo azabunja, 267, 
cambuci, são Paulo 

☎ (11) �20�-����
www.marista.org.br

Desconto:10%
nas mensalidades de 

educação infantil, ensino 
fundamental i e ii e ensino 

médio. atende crianças 
desde os 2 anos até a

3ª série do ensino
médio. Tradição e larga

experiência em 
educação.
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PSICOPEDaGOGIa 

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

aCUPUNTURa
 
Instituto Osmar de Oliveira 
Rua 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     

faRMáCIa
 
farma adrians - 
Manipulação e Homeopatia 
Rua Aurora Soares Barbosa, 
93, Vila Campesina, Osasco 
☎ (11) 3682-0070
☎ (11) 3683-4470 
www.farmaadrinas.com.br 

PILaTES 

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

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  
Rua Dronsfield, 128, sala 44, 
Lapa, São Paulo 
☎ (11) 3463-1442     

fONOaUDIOLOGIa

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

vânia zabeu Cerqueira 
Rua 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 
Rua Dona Germaine Buchard, 
332, Perdizes, São Paulo 
☎ (11) 3873-7772   
www.osmardeoliveira.com.br  

NUTRICIONISTa 

Clínica Vida
Saúde física e Emocional 
R. 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     

aCUPUNTURa 

Vida e Saúde 

rua Teodoro sampaio, 
2261, Pinheiros, são Paulo

☎ (11) ����-�0�� 
☎ (11) ����-����
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CLaSSIfICaDOS

ODONTOLOGIa 

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

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

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

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

Magali aparecida 
Baptista 
Avenida 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 
Rua Ana Barros, 63, 
Horto Florestal, São Paulo 
☎ (11) 2204-1989

aPTOS aLUGaM-SE

avIaçãO
1 dormitório de frente para o 
mar, para 6 pessoas. Fins de 
semana ou temporada,  
✆ 3978-3844 e  
✆ 7102-4106.

CaRaGUaTaTUBa 
1 dormitório, cozinha, 
garagem, com sacada em 
frente para o mar, mobiliado,  
finais de semana e feriados,  
✆ 3851-6098 c/ Rose. 

GUaRUJá 
Astúrias, próximo da praia 
acomodação para 5 pessoas, 
✆ 5589-7373  
Tratar com Loyda.

GUaRUJá 
Astúrias, para fins de 
semana e temporada, ótima 
localização, 8 pessoas. 1vaga 
garagem, ✆ 3062-3246, ✆ 
7114-7134 e ✆ 964-39131 c/ 
Roberto ou Estela. 

 
 

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

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

JaRDIM  
GUILHERMINa 
Kitão para 4 pessoas, 1 vaga, 
1 dormitório, cozinha, área de 
serviço, próximo ao mar e da 
feirinha, temporada,  
✆ 3978-3844 e  
✆ 7102-4106.

METRÔ  
Pça Da aRvORE 
2 dormitórios com 3º 
opcional, 70 m, todo 
mobiliado, bem cuidado,  
✆ 5589-7373 c/ Loyda.

PRaIa GRaNDE
Boqueirão/ Guilhermina, 
mobiliado, 2 dormitórios,  
sala, cozinha, ✆ 2947-0961 e 
✆ 2969-6978 c/Vera.

PRaIa GRaNDE
Cidade Ocean, 2 dormitórios 
demais dependências,1 
vaga, temporada e finais 
de semana, 8 pessoas, ✆ 
3743-8826 e ✆ 9901-4277 c/ 
Orlando/Cleuza.

PRaIa GRaNDE 
Guilhermina, temporada, uma 
quadra da praia, ✆ 2541-
1360.

PRaIa GRaNDE 
Tupi para 6 pessoas, 1 
dormitório, sala, cozinha, 
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.
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aPTOS. vENDEM-SE

JaçaNa 
Ótima localização, 2 
dormitório,1 vaga, rico em 
armários R$ 290 mil,  
aceito proposta,  
✆ 7795-0478.

PRaIa GRaNDE 
Aviação, 88m2, 3 dormitórios, 
1suíte, linda sacada com 
vista para mar,  armários 
embutidos,1 vaga, 
documentos ok, R$ 280  mil, 
✆  9434-1396 com Alves.

`vEREDaS DO CaRMO zL 
2  dormitórios, sala 2 
ambientes, área de serviço, 
armário planejado, sacada, 1 
vaga, lazer completo, 56m2, 
escritura, ✆ 3476-2931 e  
✆ 8648-8901 c/ Vitor.

CaSaS aLUGaM-SE

CaRaGUaTaTUBa 
Temporada, 300m da 
praia, para 10 pessoas c/ tv, 
churrasqueira, 3 vagas,   
✆ 2293-4404  
✆ (12) 3882-5039  
Tratar com Giuseppe.

ITaNHaéM 
3 dormitórios, 3 vagas, 
próxima colônia do Itaú, 
temporada, feriado e final de 
semana ✆ 2641-1447 e  
✆ 9649-6747  
Tratar com Ademir.

PRaIa GRaNDE
Aviação, temporada e finais 
de semana, 2 dormitórios 
1 suíte, sala, cozinha, 
churrasqueira, 2 vagas na 
garagem, ✆ 9301-3151  

PRaIa GRaNDE 
Caiçara, 3 dormitórios, 
piscina, salão de jogos, 
churrasqueira, 4 vagas, ✆ 
2684-4579 e ✆ 9777-3501, 
c/ Sandra.

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

SaNTO aNTÔNIO DO 
PINHaL
4 dormitórios, 2 suítes, sala c/ 
lareira, salão de jogos, piscina, 
churrasqueira, 10 pessoas 
ou mais, valor a combinar, 
✆  3966-3523 c/ Neyde ou ✆ 
3892-5080 c/ Cláudia.

CaSaS vENDEM-SE

GUaRULHOS 
Sobrado próximo Gopouva, 3 
dormitórios, 2 vagas garagem, 
quintal com pomar e sistema 
de segurança R$ 320 mil,  
aceito permuta, ✆ 7102-2553 
c/ Angélica.

JaRaGUá
Condomínio fechado, 
2 suítes, cozinha,  sala, 
lavanderia, 1 vaga e 
estacionamento para visita, 
lazer e segurança ✆ 3941-
5690, c/ Joana. 

ITaqUERa 
Metrô, Trem Dom Bosco, 2 
quadras estação, condomínio 
fechado 14 sobrados, 2 
dorms, sala, cozinha, 1 vaga 
garagem, acabamento em 
porcelanato piso frio, R$ 200 
mil, ✆ 9806-1540 e ✆ 4485-
2892  c/ Osvaldo.

v. PRUDENTE 
Sobrado, 2 suítes, closet, 
armário, lareira, lavanderia, 
edícula, dormitório 
empregados, 2 vagas, 
próximos a Av. Anhaia Mello, 
futuro metro R$ 320 mil, ✆ 
2116-4611.

TERRENOS

GRaNJa vIaNa
Parque das Artes, Estrada. 
Capeava, 707 m², pequeno 
aclive, R$ 150 mil, ✆ 9151-
5010 c/ Marco ou ✆ 3783-
3651 c/ Sandra ou Marco à 
noite.

IBIúNa 
Condomínio fechado, 5 
km do centro, 1450 metros 
quadrados, com escritura, 
R$ 55 mil ✆ 9397-7074 e ✆ 
3696-2546 c/ Joelma após às 
20h30.

MONTE aPRazívEL SP 
Plano 12 x 24 288m2, ótimo 
preço, excelente localização, 
com escritura ✆ 3904- 5115 
c/ Ildefonso.

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

vEíCULOS

CORSa WIND �� 
2 dono, com manual, trava 
carneiro, cor prata, radio cd 
mp3, documentos  ok, motor 
ok, transferência inclusa R$ 
8.500, ✆ 8263-9882.

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

KaDETT 1���/�� MPfI 
Prata, gasolina, 2.0, vidros 
elétricos, alarme Positron, 
bloqueio de ignição, rádio, 
carro de garagem, ✆ 3768-
0173 c/ Luiz.
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MaREa WEEKEND Sx ��
Completa, cinza, gasolina, 
rodas esportiva, controlar 
e documentostos ok, só R$ 
10.900, “URG”, ✆ 6588-
2709 c/ Tonhão.

MOTO ELéTRICa GP2 
CITRUS, Bandeirantes, semi 
nova, R$ 500, ✆ 8271-3333 
c/ Vera. 

MOTOCICLETa 
Dafra, modelo super 100cc, 
cor preta, zero km, revisada 
documentos Ok, ano 
2011/2012,  gasolina R$ 
2.800, ✆ 2242-7392 e  
✆  7601-5642.

PaLIO fIRE Ex 1.0 
2001, trio elétrico, limpador 
e desembaçador traseiro, 
documentos ok. R$ 11.500,  
✆ 8899-4402.

DIvERSOS

BEBê CONfORTO 
Auto Touring Angel Burigotto, 
rosa e cinza, em ótimo estado 
R$130, ✆ 2028-5569   
Tratar com Ulisses.

BERçO 
Branco, estilo americano, 
com rodinhas, semi-novo, 
acompanha kit berço de 
menina, branco/rosa com 
flores e borboletas R$ 350,  
✆ 9946-7199  c / Fernanda.

BICICLETa / vIOLaO 
Caloi, usada, e um violão Di 
Giorgio usado, tudo por R$ 
250, ✆ 2451-1417.

BIKE ERGOMETR 
Marca Life Gear, visor tempo 
velocidade, distância, caloria, 
scan, grau de esforço R$ 250, 
✆ 8263-9882  c/ Julio.

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

CaRRINHO BEBê 
Hércules, modelo Topázio, 
rosa, perfeito estado, 
praticamente sem uso, R$190, 
✆ 2028-5569  c/ Ulisses ou 
Rita

ESTEIRa CaLOI 
Premium CLE 20, usada em 
ótimo estado, R$ 800,  
✆ 8632-8355 com Michele.

Lava-ROUPaS 
Eletrolux turbo econômica 
6kg, perfeito estado, função 

reaproveitamento de água, 
super centrifugação, R$550, a 
vista em dinheiro.  
✆ 9372-0679.

LOJa PERfUMaRIa 
zona Norte, em frente à 
estação Parada Inglesa do 
metro, motivo mudança 
de estado R$ 80 mil,  loja 
completa ou só o ponto R$ 
25 mil, aceito proposta, ✆ 
9353-8314. 

MICROfONE aURICULaR 
Sem fio, WM-1001 excelente 
estado, na maleta, R$ 50, ✆ 
8632-8355 com Michele.

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

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.

RaqUETE DE TêNIS 
Semi nova, L3, com bolsa 
protetora, R$ 250,  
✆ 8090-3073  
Tratar com Daniele.

ROLO P/ ENfEITaR  
CaMa DE CaSaL
Branco, matelasse, 1.35cm de 
comp. x 20 cm 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.

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




