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� EDITORIaL

Para o Brasil continuar crescendo
após a redução das taxas de juros pelos bancos públicos e privados, o Banco Central 

divulga o primeiro resultado dessas ações. A média diária de concessão de crédito 
no país cresceu 6% em abril, em relação ao mês de março. Para pessoas físicas, esse 
aumento foi de 8,1% no período, enquanto que para pessoas jurídicas, de 4,6%. 

O spread também teve repercussão após as medidas anunciadas pelo governo federal, 
caindo em média 1,5 ponto percentual e chegando a 26,5 p.p.. Para pessoa física, a 
redução foi de 1,9 ponto, para 33,2 p.p, enquanto que para pessoas jurídicas, a queda 
foi de 0,9 ponto, ficando em 17,5 p.p. Já a taxa média de juros teve queda de 2 pontos 
percentuais no mês passado, para 35,3% ao ano. Apesar da queda, o spread continua 
extremamente elevado, maior inclusive que seu valor em dezembro de 2010, que era de 
23,5 pontos percentuais.  

Ou seja, os resultados sinalizam avanço positivo, mas ainda tímido. Os bancos 
alegam que a queda não é maior por conta do aumento da inadimplência. Porém a 
inadimplência nas operações do sistema financeiro nacional é de apenas 3,8%. Quando 
analisamos os dados num prazo maior, no entanto, percebemos que a inadimplência da 
economia brasileira caiu nos últimos anos. O índice era de 4,2% no início de 2010, por 
exemplo. 

Os dados divulgados pelo BC mostram que a redução da margem de lucro dos bancos 
na composição do spread não vai necessariamente reduzir seu nível de lucro porque 
houve volume maior de empréstimos. A projeção do BC para o crescimento do estoque 
de crédito é de 15%, neste ano. A relação crédito/PIB alcançou 49,6% no mês de abril. 
Mas ainda está em patamar inferior ao de muitos países, como Chile (86%), África do 
Sul (145%), Estados Unidos (202%).

Enfim, todas as informações indicam a premência de mudanças no Sistema Financeiro 
Nacional, para que finalmente tenhamos bancos que cumpram sua função de financiar 
o desenvolvimento do país.

Juvandia Moreira
Presidenta do sindicato

paulo pepe
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Consulta já está no site
Bancários começam a construir a pauta de reivindicações deste ano 

Os bancários já podem acessar a 
consulta para emitir opinião sobre 

as prioridades da categoria para a 
Campanha Nacional 2012. A realidade 
dos trabalhadores nas agências e 
departamentos balizará os debates 
estadual e nacional, realizados no 
mês de julho, para definir a pauta de 
reivindicações a ser entregue para a 
federação dos bancos (Fenaban).

O questionário está disponível no 
www.spbancarios.com.br.

A exemplo dos anos anteriores, o 
questionário está dividido em cláusulas 
econômicas, condições de trabalho, 
saúde, segurança, formas de fortalecer 

a mobilização. A novidade fica por 
conta da manifestação sobre itens para 
melhorar a sua qualidade de vida na 
cidade.

A consulta será disponibilizada pelo 
Sindicato também em papel, a ser levado 
para os locais de trabalho, e em versões 
específicas para portadores de deficiência 
visual.

Santander
O Sindicato oferece também uma 

consulta específica sobre o Santander 
visandoa a renovação do acordo aditivo 
dos funcionários com o banco. O prazo 
para responder termina dia 31.
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Representantes 
dos trabalhadores 
em reunião com 

governo, em 
Brasília

PLR sem Imposto de Renda
Para saber resultado o bancário deve acessar o site do Sindicato

O governo apresentou às centrais 
sindicais sua proposta para 

isentar do pagamento de imposto de 
renda, parte da PLR recebida pelos 
trabalhadores. Em reunião no dia 31 
de maio, o ministro da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, Gilberto 
Carvalho, propôs desonerar da cobrança 
do IR valores de PLR de até R$ 5 mil 
anuais. 

A medida valeria a partir de 2013 
pois, segundo o governo, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal estabelece que 
qualquer alteração no orçamento da 

União, aprovado no ano passado, requer 
uma compensação. De acordo com 
Carvalho, a renúncia fiscal corresponderia 
a cerca de R$ 1,4 bilhão.

Os representantes dos trabalhadores 
consideram que esse montante 
pode ser melhorado e apresentaram 
contraproposta que prevê isenção para 
PLR de até R$ 10 mil anuais e uma 
cobrança progressiva a partir desse valor 
que iria de 7,5% a 27,5%. Uma nova 
reunião será realizada no dia 11 de junho. 
Para ficar atualizado o bancário pode 
acessar o www.spbancarios.com.br
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Compensação nas tarifas
Bancos não estão sendo transparentes depois da redução dos juros

a iniciativa do 
governo em 

baixar os juros na 
Caixa Federal e no 
Banco do Brasil já 
rendeu algumas 
rodadas de redução 
das taxas também 
nos maiores bancos 
privados que atuam 
no país. Bradesco, 
Santander, Itaú e HSBC 
anunciaram juros 
menores em produtos 
para pessoas físicas e 
empresas.

O Sindicato defende 
a redução dos juros bancários.

“Mas isso tem de ser feito com 
transparência. Os juros mais baixos não 
podem ser compensados por tarifas mais 
altas. E os bancos também não podem 
aproveitar as novas taxas e forçar a venda 
de novos pacotes de tarifa ou realizar 
venda casada de produtos, como vem 
sendo denunciado por órgãos de defesa 
do consumidor”, diz a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira.

MaiS clienteS
Com juros menores os bancos 

manteriam seus lucros ganhando em 
escala – com a ampliação do número de 
clientes – mais do que na capitalização 
dos produtos, hoje com alta margem no 
resultado.

E podem fazer isso. Basta mencionar 
que o lucro líquido é o maior componente 
do spread nacional, que com seus 27,8 

pontos percentuais já é o mais alto do 
mundo, segundo estudo do Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos).

Os últimos dados do Banco Central, 
de 2010, mostram que o lucro era 
responsável por 32,7% do spread 
brasileiro. O segundo maior integrante 
era o montante que os bancos 
provisionavam para possíveis perdas 
com inadimplência, que chegou a 
28,7% do spread. É importante lembrar 
que o provisionamento não corresponde 
à inadimplência de fato que está em 
torno de 4%.

Selic
No dia 30 de maio a taxa básica 

de juros do Brasil, a selic caiu para 
8,5, a mais baixa da série histórica, 
desde 1996. A medida visa reforçar o 
crescimento do país.

JuROS

Dinheiro de volta para o bancário
A partir de 20 de junho associado pode solicitar reembolso

Os bancários com cadastro no 
Sindicato poderão solicitar 

o reembolso do imposto sindical, 
descontado em março, a partir do dia 20. 
O Sindicato devolve a parte que lhe cabe, 
que é de 60% do valor descontado.
O pedido deverá ser feito por meio do 
www.spbancarios.com.br no link imposto 

sindical até o dia 29 de junho às 18h. 
Haverá um formulário, onde o 

associado deverá preencher nome 
completo, CPF, número da matrícula 
sindical e funcional e a conta bancária 
para crédito do valor. O depósito está 
previsto para acontecer a partir do dia 20 
de julho.

IMPOSTO SINDICaL

seeb-sp
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� 1º DE MaIO

Nova direção é eleita
Bancária do Itaú Adriana Magalhães assumi secretária de comunicação

a nova diretoria da CUT/SP 
está eleita. Foram quatro 

dias de debates em que 826 
delegados representantes de 
trabalhadores de 17 ramos 
profissionais diferentes em todo 
o estado debateram estratégias 
de luta para os próximos três 
anos. O 13º Cecut, encontro 
estadual da CUT, aconteceu 
no dia 21 com a definição e 
a posse dos dirigentes que 
estarão à frente da entidade até 2015.

O atual presidente, Adi dos Santos Lima, 
foi reeleito e agradeceu a participação dos 
companheiros e companheiras que estão 
deixando a direção estadual da central 
e aos demais dirigentes de sindicatos e 
ramos que apoiaram a gestão anterior. 
“Não vamos descansar enquanto homens 
e mulheres forem humilhados, mal 
tratados e escravizados no trabalho, e 

vemos isso de perto no estado de São 
Paulo”, afirmou Adi.

A dirigente do Sindicato, Adriana 
Magalhães, bancária do Itaú, vai para a 
direção executiva da CUT-SP como a nova 
secretária de Imprensa e Comunicação. 
Ainda do ramo financeiro, Sebastião 
Cardozo, que já presidiu a federação 
dos bancários (Fetec-CUT/SP), fica na 
Secretaria Geral.

O Dia do Trabalhador foi celebrado 
na zona sul com alegria, shows, 

serviços gratuitos para os moradores 
da região do Grajaú no 1º de Maio. 
As atividades realizadas pela Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e com o 
apoio do Sindicato foram promovidas 
pelo terceiro ano consecutivo e reuniu 
aproximadamente 17 mil pessoas, entre 
adultos e crianças, que passaram por 

algum tipo de atendimento e cerca de 
45 mil espectadores nas apresentações 
musicais.

Ao mesmo tempo, ocorreu o ato da 
CUT no Vale do Anhangabaú com shows 
e comida típica e a reunião de cerca de 
120 mil pessoas. 

Veja as imagens da festa no 
www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1458

paulo pepe

CuT

dino santos

Festa e cidadania na zona sul
evento aconteceu também no Vale do anhangabaú no centro
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Bancários debatem a cidade
Problemas são temas de reportagens nos veículos da entidade 

O que mais incomoda o trabalhador 
na cidade de São Paulo? O tempo 

que gasta para se deslocar de casa para 
o trabalho, os temas relacionados à 
saúde, educação, segurança, a coleta 
e tratamento do lixo? Questões que 
impactam na qualidade de vida dos 
trabalhadores estão sendo abordadas em 
série especial veiculada na Folha Bancária 
e no site (www.spbancarios.com.br).

Em pesquisa feita pela entidade no final 
do ano passado, 55,4% dos bancários 
apontaram a mobilidade como um dos 
principais problemas da cidade, seguida 
por segurança pública apontada por 
28,4% dos empregados.

“São questões que afetam a qualidade 
de vida dos bancários e de seus familiares 
e que são tratadas como prioridade pelo 

Sindicato Cidadão, que se preocupa com 
o trabalhador como um todo”, destaca 
a presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira. Confira as reportagens no www.
spbancarios.com.br/Pagina.aspx?id=307

SINDICaTO CIDaDãO

POLíTICa

Haddad fala de soluções para SP
Um dos pré-candidatos à prefeitura defende projetos estruturais 

Os problemas da maior cidade do país 
só serão resolvidos com projetos 

estruturais e não com ações pontuais e 
superficiais, como vem sendo feito nos 
últimos anos. A afirmação é do pré-
candidato do PT à prefeitura de São Paulo, 
Fernando Haddad, que conversou com 
blogueiros e jornalistas (foto) na sede do 
Sindicato, no dia 8, no evento Cartas na 
Mesa, promovido pela Rede Brasil Atual.

Haddad, que foi ex-ministro da 
Educação no governo Lula e no início 

da gestão da presidenta Dilma Rousseff, 
ressaltou que há um descompasso entre a 
capital do estado e o país. “O paulistano 
percebe que a vida melhorou da porta 
de casa pra dentro, devido às políticas 
federais que melhoraram a renda e o 
acesso a bens duráveis. Mas quando 
coloca os pés pra fora de casa, vê que 
as coisas pioraram, no que diz respeito 
aos serviços públicos.”, afirmou. Veja a 
matéria completa no www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=1507

Marcolino, deputado 
estadual, Haddad 
e Paulo Salvador, 
dirigente sindical
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Direito ao descanso garantido
Banco convoca empregados a trabalhar no sábado, Sindicato impede

a atuação do Sindicato garantiu mais 
uma vez o direito dos bancários. No 

sábado 12, dirigentes sindicais estiveram 
ao lado dos empregados convocados pela 
direção da Caixa Federal para trabalhar e 
não houve expediente.

Liminar concedida à ação civil pública 
movida pela entidade garantiu que as 48 
unidades que deveriam ter funcionado 
neste sábado em São Paulo, Osasco 
e região permanecessem fechadas. A 
decisão foi da juíza do Trabalho Maria 
Eulália de Souza Pires, manifestada na 
noite da sexta-feira 11.

“Garantimos o direito de descanso 
dos trabalhadores e estivemos em todos 
os locais de trabalho debatendo com 
os empregados a importância de evitar 
a abertura fora do expediente”, explica 
a presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira. “A ação do Sindicato, ao lado 
dos bancários, foi um sucesso. Atuamos 
firmemente contra esse precedente. Os 
bancos querem abrir e tornar o trabalho 
aos sábados uma regra, mas não vamos 
admitir esse desrespeito.”Veja detalhes 
com fotos e vídeos no www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=1551

Protesto no feirão da Caixa
Empregados cobram respeito ao abordar o presidente do banco

O descontentamento 
dos empregados 

com a postura da 
direção da Caixa 
Federal foi levada pelos 
dirigentes sindicais 
ao presidente da 
instituição financeira, 
Jorge Hereda, 
durante protesto na 
abertura do 8ª Feirão da Casa Própria 
na Expo Imigrantes. A manifestação que 
aconteceu no dia 18 cobrou respeito aos 
direitos dos trabalhadores.

 Os representantes dos empregados 
reivindicaram de Hereda mais contratação 
e o pagamento de hora extra para todos. 
O presidente da Caixa respondeu que 
o banco está contratando para atender 

a população e que 
hora extra não 
cabe na situação 
porque os bancários 
convocados, 
como gerentes e 
supervisores, têm 
cargo de confiança. 
Os dirigentes sindicais 
rebateram afirmando 

que a Justiça já tem entendimento de 
que esses trabalhadores têm direito a 
hora extra. Disseram ainda que outras 
instituições fazem o pagamento. Diante 
da argumentação, o presidente da Caixa 
disse que irá avaliar melhor a situação. 
Veja imagens do protesto e a matéria 
completa no www.spbancarios.com.
br/Noticias.aspx?id=1614

CaIxa FEDERaL
DANILO RAMOS

Mobilização 
garantiu direitos 
dos trabalhadores

JAILTON GARCIA
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� BaNCO DO BRaSIL

Falta de funcionários no banco
Dirigentes sindicais ressaltaram que redução de juros é positiva

assédio moral, pressão por metas, 
venda casada de produtos e carência 

de funcionários no Banco do Brasil foram 
alguns dos problemas denunciados pelo 
Sindicato em protestos realizados em 
frente às maiores agências das regiões 
norte, sul e leste e de Osasco, no dia 11 
de maio.

 Com o mote “Bom pra quem?”, 
os dirigentes sindicais questionaram 
que o BomPraTodos, programa do 
BB que reduziu taxas de produtos, 
está sobrecarregando ainda mais os 
trabalhadores.

“O Sindicato apoia a iniciativa do 

governo federal em baixar as taxas de 
juros dos bancos públicos para forçar a 
redução também nos privados, incentivar 
o crédito e aquecer a economia. Mas 
defendemos que essas medidas, que 
resultarão em maior demanda no banco, 
venham acompanhadas de contratações 
de funcionários e de mudanças na 
postura administrativa do BB”, afirma o 
diretor do Sindicato Felipe Garcez, que 
conversou com funcionários e clientes 
na agência da Rua Antônio Agu, em 
Osasco. Veja imagens do protesto no 
www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1542.

PAULO PEPE

Diretora do Sindicato é eleita
Tânia Balbino será suplente do Conselho Deliberativo

a diretora do Sindicato Tânia Balbino 
foi eleita suplente para o Conselho 

Deliberativo do Economus, o instituto de 
previdência dos funcionários oriundos da 
Nossa Caixa, incorporada pelo Banco do 
Brasil em 2008. A dirigente teve 2.135 
votos no pleito que ocorreu de 4 a 14 de 
maio, com votação pelo site da entidade.

“Agradeço aos que votaram em 
mim. Minha atuação no Conselho será 

pautada pela defesa dos interesses 
dos participantes, tanto da ativa 
quanto aposentados, defendendo 
principalmente a Cassi e Previ para 
todos e com qualidade. Mas para isso 
ocorrer se faz necessário a participação 
dos suplentes nas reuniões, que é 
uma das propostas defendidas pelo 
Sindicato, Fetec-CUT e Contraf-CUT”, 
diz Tânia.

ECONOMuS

Trabalhadores 
protestam em agência 
com falta de bancários
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É com demissão 
que o Bradesco 

retribui os anos 
de dedicação dos 
funcionários. 
Recentemente, a 
instituição chegou ao 
cúmulo de dispensar 
uma bancária do 
Telebanco Santa 
Cecília que havia 
sido escolhida pelos 
trabalhadores para 
representá-los na 
Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção 
de Acidentes).

A bancária já 
tinha sido demitida uma primeira vez, em 
2010, quando apresentava problemas 
de saúde. Entrou com ação na Justiça 
e conseguiu liminar que garantiu a 
reintegração. Voltou para o banco e 
foi eleita cipeira. Agora o Bradesco 
conseguiu derrubar a liminar e mandou 
novamente a trabalhadora para a rua. A 
direção do banco alega que na época da 

reintegração a bancária ainda não era 
cipeira e, portanto, não gozava de 
estabilidade.

“Sabemos muito bem que foi uma 
decisão direcionada por parte do 
banco e vamos novamente representar 
judicialmente a trabalhadora para reverter 
a situação”, afirma o diretor do Sindicato 
Rubens Blanes

Quebra o gelo, Bradesco! Com esse 
mote, o Sindicato lançou a campanha 

de valorização dos trabalhadores com ato 
em frente à Cidade de Deus, em Osasco, 
e na Santa Cecília, centro de São Paulo; 
juntas, as concentrações somam mais de 
13 mil bancários.

A mobilização ocorreu no dia 26 de 
abril e levou o debate aos funcionários 
sobre reivindicações como o auxílio-
educação, melhoria nos planos de saúde 
e odontológico (com inclusão dos pais); 
manutenção do convênio médico na 
aposentadoria, Treinet no horário de 
trabalho e sem pressão. “São demandas 
dos trabalhadores que lutamos há algum 
tempo e vamos continuar exigindo do 
banco, que tem plenas condições de 
cumpri-las”, ressalta o diretor do Sindicato 
Marcelo Peixoto. Leia mais www.
spbancarios.com.br.

Campanha por valorização
Auxílio-educação e melhora no plano 
de saúde entre as reivindicações

BRaDESCO

Demissões no Telebanco
Cipeira foi dispensada depois de anos de dedicação
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Bancários param 
em solidariedade a 
colegas demitidos



Folha bancária resumo • junho de 2012

11 

Reunião com o presidente
Trabalhadores vão cobrar respostas no encontro do dia 6 de junho

Representantes dos bancários cobraram 
e o Santander marcou reunião 

com o presidente do banco no Brasil, 
Marcial Portela, para dia 6 de junho. Os 
trabalhadores querem debater a situação 
da instituição diante da crise internacional 
e saber até aonde são verídicas as 
informações veiculadas pela imprensa 
sobre uma eventual venda do banco, além 
de reforçar que a categoria exige proteção 
ao emprego e direitos.

No dia 28 de maio, Sindicato e Contraf-
CUT emitiram nota oficial apontando 

que a concentração bancária é prejudicial 
à sociedade brasileira. “O preço 
cobrado pelos bancos do consumidor 
é o juro, portanto qualquer processo 
que intensifique a concentração no 
setor certamente estaria na contramão 
das recentes medidas do governo 
brasileiro de redução das taxas de juros 
praticadas no país, condição fundamental 
para a continuidade do processo de 
desenvolvimento econômico”, diz a nota. 
Para saber o resultada da reunião acesse 
www.spbancarios.com.br

Alerta a bancários em tratamento
Banco está demitindo após o fim da estabilidade dos afastados

Os funcionários que precisaram se 
afastar do trabalho para realizar 

tratamento médico devem se precaver 
para garantir seus direitos e evitar que o 
HSBC os demita sem contestação jurídica. 
O Sindicato tem recebido denúncias de 
que o banco demite no primeiro dia após 
o fim da estabilidade do empregado que 
se afastou por motivo de doença.

A orientação da entidade é para 
que o trabalhador faça constar nos 

exames periódicos seu historio médico e 
tratamento ao qual está sendo submetido. 
A funcionária do HSBC e diretora do 
Sindicato Liliane Fiúza reforça ainda que 
o bancário deve procurar orientação da 
representação dos trabalhadores em 
caso de qualquer dúvida. “Estamos à 
disposição para esclarecer e orientar os 
bancários, evitando que sejam vítimas das 
arbitrariedades cometidas pelo banco”, 
afirma.

SaNTaNDER

HSBC

PAULO PEPE
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Quem vê a propaganda do Itaú 
Unibanco na mídia, “Vamos jogar 

bola”, não imagina a realidade vivida 
pelos bancários da empresa: demissões, 
assédio moral, terceirização e condições 
precárias de trabalho. Na luta para mudar 
essa situação, Sindicato e funcionários 
da instituição financeira iniciaram no 
dia 9 uma série de manifestações para 
pressionar a direção do Itaú e denunciar 
a situação no banco aos clientes e à 
sociedade. Os primeiros protestos foram 
realizados em agências da zona leste da 
capital e no bairro do Cambuci, na região 
central e também nas agências do maior 

centro financeiro do país na avenida 
Paulista.

“Milhares de pais e mães de família 
foram dispensados sem justificativa, 
mesmo com o banco batendo recordes 
de lucro. Só nos três primeiros meses de 
2012, por exemplo, o Itaú pagou todas as 
suas despesas com tributos, funcionários, 
entre outras, e ainda ficou com R$ 3,426 
bilhões, realidade fora do comum em 
qualquer outro ramo da economia. Com 
tanto dinheiro em caixa, demitiu centenas 
de trabalhadores”, informa o documento. 
Confira as notícias das mobilizações 
acessando no www.spbancarios.com.br

Pisada na bola gera protestos
Bancários reagem e se mobilizam para denunciar demissões

Funcionários da agência do Itaú na 
Avenida dos Bandeirantes, na zona 

sul de São Paulo, viveram momentos de 
tensão depois que bandidos invadiram 
a unidade no dia 4 de maio. Segundo 
informações da polícia, os trabalhadores 
ficaram sob a mira de bandidos por 
cerca de duas horas.

A quadrilha invadiu o banco ainda 
antes do início do atendimento aos 
clientes, e renderam bancários e 
vigilantes antes de efetuar o roubo.

O Sindicato foi até o local e cobrou a 
abertura da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT) para todos os 
funcionários. A unidade foi fechada, 
bancários dispensados e o banco enviou 
ajuda psicológica.

“A agência não possui porta de 
segurança. Devido à localização, 
numa avenida com rota de fuga, são 
constantes notícias de roubos como 
a saidinha nesta unidade, por isso é 
necessário que o Itaú tome medidas 
para reforçar a segurança. Orientamos 
os bancários a cobrar do banco emissão 
da CAT”, afirma a diretora do Sindicato 
Renata Piazza

Funcionários são feitos reféns
Sindicato foi até a agência assaltada e cobrou assistência

FOTOS DE MAURICIO MORAIS

Diretor do Sindicato Julio Cesar critica demissões no Itaú
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O Dia Mundial em 
Memória das 

Vítimas de Acidentes e 
Doenças do Trabalho (28 
de abril) foi lembrado 
com atividade no dia 
27 pelo movimento 
sindical em frente 
à superintendência 
regional do INSS, na 
região central de São 
Paulo.

 O Sindicato esteve 
presente no ato e 
reforçou o coro dos 
trabalhadores contra a 
alta programada do INSS 
e pela humanização nas perícias médicas. 
A secretária de Saúde da entidade, 
Marta Soares (foto), acrescentou ainda a 
importância dos “princípios da seguridade 

social conforme nossa Constituição”, 
reforçando que os bancários são contra 
qualquer iniciativa de privatização da 
Previdência Social.

SEguRaNça

SaúDE

Mais um passo 
importante

Reunião com ministro da Justiça debate estatuto de segurança privada 

um passo importante foi dado para 
a elaboração do novo estatuto 

da segurança privada. Integrantes 
da Ccasp (Comissão Consultiva de 
Assuntos de Segurança Privada que 
reúne representantes dos trabalhadores 
bancários e vigilantes, Polícia Federal 
e bancos) e algumas representações 
convidadas reuniram-se com o ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo, para 
discutir novas medidas de segurança 
com o objetivo de atualizar a Lei 7.102. 
A legislação, de 1983, dispõe sobre 

segurança para os bancos, normas 
para constituição e funcionamento das 
empresas de segurança privada.

Os bancários foram representados pelo 
Sindicato e pela Contraf-CUT, com a 
participação do diretor executivo Daniel 
Reis. No encontro no dia 25, foi fechado 
um pacto entre as entidades e o governo 
para a elaboração do novo estatuto a 
partir de uma proposta entregue pelo 
ministro aos representantes de cada 
setor. Leia matéria completa no www.
spbancarios.com.br

Ato pelas vítimas no trabalho
Sindicato denuncia falta de investimentos dos bancos

PAULO PEPE
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a noite de 12 de maio reuniu bancários, 
organizações não governamentais, 

parlamentares e representantes de 
diversas religiões nas ruas do Centro de 
São Paulo na luta contra o racismo. Na 
véspera da data em que se comemora 
a abolição da escravatura no Brasil, a 
Marcha Noturna Pela Democracia Racial 
chegou em sua 16ª edição, desta vez com 
o tema Racismo é Crime.

O ato foi organizado pelo Instituto 

do Negro, entidade filantrópica criada 
pelo Padre Batista de Jesus Laurino. A 
caminhada começou em frente à Igreja 
Nossa Senhora da Boa Morte, ao lado da 
Praça da Sé, e seguiu até a igreja Nossa 
Senhora do Rosário dos Homens Pretos, 
no Largo do Paissandu. A manifestação 
foi animada com apresentações de dança 
afro e capoeira. Veja fotos do cortejo e 
matéria completa no www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=1554

Ato contra homofobia
Manifestação na Praça do Patriarca foi organizada pelo Sindicato

CIDaDaNIa

“alguma coisa está fora da ordem, 
fora da nova ordem mundial.” 

O trecho da música Fora de Ordem, de 
Caetano Veloso, foi cantado repetidas 
vezes pelos atores da Companhia Ágata 
de teatro, no início do ato promovido pelo 
Sindicato na Praça do Patriarca por conta 
do Dia Internacional de Enfrentamento à 
Homofobia (17 de maio).

 A encenação, dia 15 de maio atraiu 
a população. Os atores misturaram 
histórias reais de jovens homossexuais 
agredidos em São Paulo e encerraram a 
apresentação com o mote da campanha 
deste ano: “Eu respeito você, e você?”. 
Veja imagens da atividade e matéria 
completa no www.spbancarios.com.
br/Noticias.aspx?id=1564.

Luta combate racismo
Sob o tema Racismo é Crime, mobilização defendeu a Lei das Cotas

JAILTON GARCIA

Ato de enfrentamento à homofobia cobra respeito às diferenças
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Corrida e caminhada em Osasco
Desafio do Trabalhador agitou o 1º de Maio com prática esportiva

O 4ª Desafio do Trabalhador Corrida e 
Caminhada marcou a comemoração 

do 1º de Maio em Osasco. O evento, com 
apoio do Sindicato, premiou com tablets 
os melhores colocados entre a categoria 
bancária e os atletas em geral.

 Na corrida de 4 quilômetros entre 
bancárias, a campeã foi Valnete Bastos 
Machado, que terminou o percurso em 23 
minutos e 12 segundos. Completaram o 
pódio, na seqüência, Marilena de Oliveira 
Simes, Cynthia Giarin, Carla Ellen Cecato 
Gracia e Mariana Gomes Garcia.

No trajeto de 8 quilômetros, a 
vencedora foi Yuriko Yokoyama Vieira, 
com 40 minutos e 5 segundos. Depois 
chegaram, na ordem, Maria Cristina Zelli, 
Sevania Maria Moraes Camargo, Patrícia 

Cardoso Galassi e Rita de Cássia Amaral.

MaSculino
O campeão dos 4 quilômetros entre 

os bancários foi José Roberto Bastos 
Santos, com 14 minutos e 27 segundos. 
Cruzaram a linha de chegada na 
sequência José Américo Queiroz, Roberto 
Fernandes de Lima, Valdir Francisco 
Marques e Aparecido Oliveira Rocha.

Nos 8 quilômetros o título ficou com 
Jandelson Miranda Costa, com 28 
minutos e 39 segundos. Completaram 
o pódio Eduardo Maria D’Assumpção, 
Eraldo Marques da Silva Junior, Marcio 
do Couto Barcos e Carlos Roberto da 
Silva. Veja a matéria completa no www.
spbancarios.com.br/Noticias.aspx?id=1461

Sessão em Itapecerica
Filme Lula – O Filho do Brasil emociona comunidade local

a falta de opções de atividades 
culturais em Itapecerica da 

Serra, município ao sul de São 
Paulo, faz com que as sessões 
do CineB sejam recebidas com 
festa. E a região está sempre na 
programação feita pelo Sindicato 
e a Brazucah Produções, que 
pela décima vez promoveu para 
os moradores sessão gratuita de 
cinema nacional.

O filme emocionou os convidados no 
salão de festas da paróquia Maria Mãe 
dos Caminhantes. Lula – O Filho do Brasil 

tem direção de Fabio Barreto e conta a 
trajetória do imigrante nordestino que se 
tornou presidente da República.
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GanGue 
em uma longa viagem pelo 
brasil, afonso recorda sua vida 
de colegial até os dias atuais. 
Paralela, é contada sua a 
trajetória e a de seus amigos. 
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 
Rua 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 JuNHO

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.

1/6
DIEGO LUIZ
(MPB)
6/6
(QUARTA-FEIRA 
VÉSPERA DE 
FERIADO
RENÊ SOBRAL E 
GRUPO TERREIRÃO
8/6
CAFÉ ABERTO 
NORMALMENTE, 
MAS SEM 
PROGRAMAÇÃO 
DE SHOWS.
15/6
BANDA 
DIOUTRORA
(rock nacional e 
internacional)
22/6
ISABEL TAVARES 
E BANDA BLACK 
COFFE
(blues)
29/6
ANGELIM E OS 
MENINOS DO 
´FORRÓ
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JAILTON GARCIA
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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 bilhe-
teria. Mas atenção: as salas Cinemark Shopping Iguatemi, Cinemark 
Bradesco Prime e as salas 3D e XD não estão incluídas no convênio. 
Os vales-ingresso devem ser adquiridos na Central de Atendimento 
do Sindicato, na R. São Bento, 413. Pagamento somente a vista (em 
dinheiro ou cheque próprio).

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% descontos na adesão ao 
contrato.

Metalclube
avenida luis rink, 501, 
rochdale, osasco
☎ 3686-7401, 
clube@sindmetal.org.br, 
70% desc. na matrícula.

DIVULGAçãO

CLuBE
aSSOCIaçãO 
aTLÉTICa
guaPIRa
Rua Dr. José Camargo 
Aranha, 376, Jardim 
Guapira, São Paulo,
☎ 2243-8299,
www.clubeguapira.
com.br 
25% no acesso ao 
clube e na associação.

Desconto: 50% na compra do talão que contém 12 folhas 
válidas para 12 peças teatrais a serem escolhidas no site do 
cheque teatro e sem prazo determinado para utilização. São 
mais de 50 peças a sua escolha, sua entrada é gratuita e 
seus acompanhantes tem um descontão. Comprando seu 
kit você ganha gratuitamente o cartão de vantagens vale 
mais, adquira-o na sede do cheque teatro, faça o pedido 
pelo vanderlei@chequeteatro.com.br, ou pelo ☎ �221-����. 
Não cobramos taxa de entrega.

www.culturaelazer.art.br

Rua 24 da Maio, 35, 16º andar, 
conjunto 1610, Centro - São Paulo  

☎ (11) �221-���� ☎  (11) 2���-����

LazER E DIvERSãO

CRuzEIROS MaRíTIMOS

6º cruzeiro
Qualidade de Vida
rua bahia, 840 
higienópolis, são Paulo
☎ (11) 3661-8223
☎ (11) 3661-9654
www.iqv.com.br

POuSaDaS / HOTÉIS / CHaLÉS

GuarareMa ParQue 
Hotel reSort

rua d’ ajuda, 438,
centro Guararema
☎ (11) 4693-8800
☎ (11) 4693-8904

www.guaremahotel.com.br

HOTEL

Panorama
Hotel & Spa
Rua Independência, 143
Centro, Águas de Lindóia 
✆ (19) 3824-1264
✆ (19) 3824-2700 
www.hotelpanorama.com.br

DIVULGAçãO
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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

cursos junho e julho/2012

Libras

Como Falar 
em Público

CPA20

Análise de
Crédito

Matemática
Financeira

18/6 à
28/6

4/6 à 
22/6

11/6 à 
22/6

11/6 à 
22/6

16/6 à 
24/11

seg à qui

seg à qui

seg à sex

seg à qua

sábado

das 19h 
às 22h

das 19h 
às 22h

das 19h 
às 22h45

das 19h 
às 22h30

das 9h
às 12h

440

510

1000

370

720

220

255

480

185

360

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

público/geral
Curso período dias horário LoCaLValor

associado
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Marido MacHão Só dá confuSão 
(70min, 16 anos)

Triângulo amoroso abordando temas como cobiça da mulher alheia, desconfiança do 
marido, medo de ser traído, provocação de criaturas femininas belas e irresistíveis, e, 
principalmente o temor obsessivo e o fantasma do ciúme. em cartaz às sextas e sábados, 
21h30, e domingos, 20h30. até 7 de julho. Teatro Ressureição – rua dos jornalistas 123; 
✆ �01�-1���; www.teatroressurreicao.com.br. ingressos na bilheteria custam r$ 50. ban-
cários sindicalizados com até 5 acompanhantes pagam r$ 10 cada

COMÉDIa

louca de Pedra, doida Varrida
(60min, 12 anos)

maria dudah vive a história real de uma mulher que en-
frentou o mundo em busca do sonho de se tornar uma 
grande atriz, vivendo situações inacreditáveis para alcan-
çar suas metas. em cartaz às sextas, às 21h30. até 29 de 
junho. Teatro Amadododito Espaço Cênico – rua aimbe-
rê, 236; ✆ 5083-2218; www.amadododito.com. ingressos 
na bilheteria custam r$ 30. bancários sindicalizados e 
dependentes pagam r$ 12.

PaULO PReSTeS FRaNCO

Manual da Bisca
(75min, 14 anos)
Busca mostrar de uma 
maneira divertida a relação 
entre homem e mulher. 
“Bisca” é apenas um termo 
usado para designar uma 
personalidade da mulher que 
sabe o que quer, moderna 
com suas vontades, desejos 
e fraquezas. Saber lidar com 
diferenças é o barato da vida 
a dois. Em cartaz às sexta, 
21h. Até novembro; Teatro 
Juca Chaves – Rua João 
Cachoeira, 899, Itaim Bibi;  
✆ 3168-2015;  
www.teatrojucachaves.com.br.
Ingressos na bilheteria 
custam R$ 40. Bancários 
sindicalizados e dependentes 
pagam R$ 20.

DIVULGAçãO
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DIVULGAçãO

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 persona-
gens à beira de um ataque de nervos. Toda a trama se 
baseia em supostas infidelidades e uma sucessão inter-
minável de mal-entendidos. É uma comédia de costumes 
com todas as confusões do gênero. em cartaz quinta, 
21h, sexta, 21h30, sábados, às 21h, e domingos, às 20h. 
até 30 de junho. Teatro Bibi Ferreira – av. brigadeiro luís 
antônio, 931, bela Vista; ✆ �10�-�12�; www.trairecoca-
resocomecar.com. ingressos na bilheteria custam r$ 60. 
bancários sindicalizados e dependentes pagam r$ 30.

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; 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).

Peça fala da relação de amor e ódio entre homens e mulheres. ele e ela são um casal 
com visões diferentes sobre o mundo. a história mostra um retrato bem-humorado do 
casamento, das traições, das decepções e da rotina de qualquer casal que briga, mas 
que não consegue viver um sem o outro. em cartaz aos sábados, 22h, e domingos, 20h. 
até 29 de julho. Teatro Santo agostinho – rua apeninos, 118; ✆ 2369-2280 e ✆ 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 car-
teirinha 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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(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 28 de julho. 
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$ 15.

DRaMa

Nós, os comuns 
(Livre, 80min)
Dois homens solitários são 
expostos a experiência reflexiva 
sobre suas próprias almas, 
receios e na eterna busca 
de um nexo. Personagens 
são forçados a convívio não 
desejado, onde se deparam a 
todo instante com momentos 
de medo, dúvida, compaixão, 
solidão, apego e manipulações 
de vida. Em cartaz aos 
domingos, às 20h. Até 1 de 
julho. 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.

#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 acontece em torno 
dos atores, recém chegados 
no mundo, que devem ocupar 
as suas vidas de alguma forma 

e, para isso, resolvem observar 
reações da humanidade. 
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 sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 12.

GanGue 
(18 anos, Drama)
em uma longa viagem pelo 
brasil, afonso recorda sua 
vida de colegial até os dias 
atuais. Paralela, é contada 
sua a trajetória e a de seus 
amigos. cria um canal para que 
sua turma possa se expressar 
livremente, sem os ataques dos 
alunos mais populares da escola, 
o clube da Personalidade. 
Quando tudo parecia bem, 
a violência e o preconceito 
voltam à tona, culminando 
no assassinato de maria alice, 
seu grande amor. em cartaz às 
quintas e sextas, 21h. até 29 de 
junho. Teatro dos Parlapatões, 
Praça Franklin roosevelt, 158; 
✆ �2��-����; www.parlapatoes.
com.br. ingressos na bilheteria 
custam r$ 30. bancários 
sindicalizados pagam r$ 15.

DIVULGAçãO
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2� 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.

flatS 
caMPoS do 

Jordão
O Flat fica em 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

chalés estrela
do Mar

A pousada fica em UBATUBA, 
mas as reservas são feitas em 

São Paulo.
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 di-
vulgados no site do chalé

al. monteiro 
lobato, 349, 

solar dos lagos, 
são lourenço

✆ (35) 3331-5237
✆ (35) 8403-0605

www.pousadadorioverde.com.br

Pousada do Rio verde

DIVULGAçãO
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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  

COMERCIaL 

 CAFeterIA

Scada caféavenida Paulista, 2073, conjunto nacional, cerqueira césar, sP
☎ (11) �2�2-21��www.scadacafe.com.br

almanaque brasil
Rua Dr. Franco da Rocha, 
137, Perdizes, São Paulo

✆ (11) ����-0���
www.almanaquebrasil.com.br

O almanaque Brasil de Cultura Po-
pular é um periódico mensal que 
se destaca por constituir um dos 
maiores acervos sobre cultura po-
pular brasileira. Ultrapassa a classi-
ficação de veículo de comunicação 
para se tornar patrimônio cultural. 
apropriando-se da essência do 
significado de almanaque, ou al-
manach 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
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2� COMERCIaL

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

Studio Ônix PilateS
rua isabel dias, 89, mooca, são Paulo

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

PILaTES 

SaLãO DE BELEza 

Fenitty Estética  
Avenida Engenheiro Armando 
de Arruda Pereira, 672, 
Parque Jabaquara, São Paulo
☎ (11) 5012-1712  
www.fenittyestetica.com.br
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agENDa DE EvENTOS

• Curso Aprenda a Investir na Bolsa* 2/6/2012  das 9hs às 18hs
• Momento Renda Fixa*** 4/6/2012 das 19hs às 20hs
• Finanças para Casais** 12/6/2012 das 19hs às 20hs
• Desmistificando a Bolsa de Valores** 14/6/2012 das 19hs às 20hs
• Curso Finanças Pessoais* 20/6/2012 das 19hs às 22:30hs
• Curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro* 23/6/2012 das 9hs às 18hs
• Fortuna: Comece já a sua** 27/6/2012 das 19hs às 20hs

LOCaL: Rua dos Pinheiros, 610, 3º andar. 
Informações: ☎ (11) ����-��2�

atendimento@terranovainvest.com.br 

BRINQuEDOS 

Riso Baby & Kids 
Rua Domingos de Morais,
1837, Vila Mariana, São Paulo 
☎ (11) 5082-1276
☎ (11) 5081-4137 
www.risobabykids.com.br 
   
INvESTIMENTOS

Terra Nova Investimentos 
Rua dos Pinheiros, 610, 3º 
andar Pinheiros, São Paulo 
☎ (11) 3588-4926  
www.terranovainvest.com.br

MODa 
   
WK Man 
Rua Voluntários da Pátria, 2182, 
Loja 1, Santana, São Paulo
☎ (11) 2283-0918
☎ (11) 7296-7956 
www.wkman.com.br 

SEguROS 

Seguratta Cons. adm. E 
Cor. Seguros 
Av. Barão de Mauá, 1538, 
Sala 4, Vila Guarani, Mauá 
☎ (11) 4229-0361  
www.seguratta.com.br

EDuCaçãO

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.

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.

* Curso pago
** Palestra Gratuita
*** Evento Exclusivo

TERRaNOva EDuCaçãO

iMec
Instituto Machadiano 
de Educação e Cultura 
Machadinho do Saber

Rua Isaac Tabacow, 41 
Vila Granada, São Paulo

☎ (11) 2365-1295 
☎ (11) 2365-1297

www.imecobjetivo.com.br
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gRaDuaçãO 

EDuCaçãO

SaúDE

COLÉgIOS E/Ou  
ESCOLINHaS DE  
EDuCaçãO INFaNTIL

Escola de Educação
Infantil do Jaja 
Rua Padre Estevão Pernet, 
1539, Tatuapé, São Paulo 
☎ (11) 4304-8406  
www.escolainfantildojaja.
com.br

CuRSOS 

Terra Nova Investimentos 
Rua dos Pinheiros, 610, 3º 
andar, Pinheiros, São Paulo 
☎ (11) 3588-4926  
www.terranovainvest.com.br 

CuRSOS DE IDIOMaS

able School 
Rua Barão de Duprat, 352, 
sala 2, Santo Amaro, São 
Paulo ☎ (11) 5523-0464 
www.ableschool.spaceblog.
com.br   

IOWa Idiomas 
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 
44, Bela Vista, São Paulo 
☎ (11) 3283-3262
☎ (11) 2440-7729 
www.iowa.com.br

aCuPuNTuRa 

andré Novais
Rua Thomas Edson, 285, 
Barra Funda, São Paulo
☎ (11) 3392-4145 
☎ 7860-7989
www.terapiacomandrenovais.
blogspot.com.br

FaRMáCIa 

galenique Pharma 
Avenida Conselheiro Carrão, 
2111, loja 718, Vila Carrão, 
São Paulo
☎ (11) 2296-0054
☎ (11) 2296-8432 
www.galeniquepharma.com.br

FISIOTERaPIa 

Tatiana Coelho
Carpanez
Rua Banco das Palmas, 297 
Santana, São Paulo 
☎ (11) 2985-2286
☎ (11) 7890-4182

Faculdade FIaP*
aclimação, Paulista, alphaville 

e Vila olímpia, são Paulo
☎ (11) ����-�010
www.fiap.com.br
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aCuPuNTuRa 

Espaço Vida
rua Visconde de ourem, 140 
jardim aeroporto, são Paulo

☎ (11) �0��-0�1�
www.espacovidasp.com.br

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.

NuTRICIONISTa 

Espaço vida 
Rua Visconde de Ourem, 140
Jd. Aeroporto, São Paulo 
☎ (11) 5034-0317  
www.espacovidasp.com.br 
  
Juliana Lopez de Oliveira 
Rua Banco das Palmas, 297 
Santana, SP. ☎ (11) 2985-2286
☎ (11) 9179-8353 
www.menscorpore.com.br

PSICOLOgIa 

Elaine Marília 
Rua Banco das Palmas, 297 
Santana, SP. ☎ (11) 2985-2286 
☎ (11) 7740-0779  
  
Marcia Cristina
Cruz de araújo 
Rua Pamplona, 72, Bela Vista, 
São Paulo ☎ (11) 6548-7338 
☎ (11) 9885-9573 
www.wix.com/maccruz/
marciacaraujo 

Maria Regina Pitol 
Rua Pamplona, 72, Bela Vista, 
São Paulo ☎ (11) 9727-0263 
☎ (11) 6744-8742 
reginavirgilio-psicologa.
blogspot.com   

Nil Morais - terapeuta 
comportamental 
R. Sergipe, 401, conj 1305 
Higienópolis, São Paulo 
☎ (11) 9672-4578

TERaPIaS aLTERNaTIvaS

andré Novais
Rua Thomas Edson, 285
Barra Funda, São Paulo
☎ (11) 3392-4145
☎ 7860-7989
www.terapiacomandrenovais.
blogspot.com.br

Espaço vida 
Rua Visconde de Ourem, 140  
Jd. Aeroporto, São Paulo 
☎ (11) 5034-0317  
www.espacovidasp.com.br 
   
Lucimária Brito 
Rua Dr. Vila Nova, 81, conj.12 
Vila Buarque, São Paulo 
☎ (11) 3255-6596
☎ (11) 7616-7350
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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.

CaRaguaTaTuBa 
1 dorm, coz, wc, garagem, com 
sacada em frente para o mar, 
mobiliado,  finais de semana e 
feriados, ☎ 3851-6098 c/ Rose. 

guaRuJá 
Astúrias, próximo à praia, para 5 
pessoas, ☎ 5589-7373 com Loyda.

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

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

guaRuJá
Pitangueiras, 4 p., 1dorm, 
sala, cozinha, sacada/área de 
condomínio com serviço / praia, 
vaga garagem, ☎ 3904-5115  
Tratar com Ildefonso.

JaRDIM guILHERMINa 
Kitão, p/ 4 pessoas, 1 vaga, 1 
dormitório,cozinha, área de 
serviço, próximo ao mar e da 
feirinha, temporada,  
☎ 3978-3844 e ☎ 7102-4106.

PRaIa gRaNDE 
Aviação, p/ 6 pessoas, 1 dorm, 
sala, cozinha, 1 vaga, próxima ao 
mar, temporada, final de semana, 
☎ 3966-3523

PRaIa gRaNDE
Aviação, cond. frente ao mar, ótima 
localização 2 dmts, mobiliado c/ 
garagem coberta - diária a partir de 
R$ 60, ☎ 2741-5579, ☎  9849-0460, 
☎ 8531-6608 e ☎ 706-1007 c/ Lina.

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

PRaIa gRaNDE
Cidade Ocean, 2 dorm, 2 
banheiros, demais dependências,1 
vaga, temporada e finais de 
semana, 8 pessoas, ☎ 3743-8826 
e ☎ 9901-4277 c/ Orlando/Cleuza.

PRaIa gRaNDE
Guilhermina, temporada, há uma 
quadra da praia, ☎ 2541-1360.

PRaIa gRaNDE
Temporada, um quadra da praia  
☎ 2541-1360.

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

aPTOS. vENDEM-SE

BaRuERI 
Jd Esperança, 3 dorms 1 suíte, 
2 vagas de garagem, 3º andar, 
79,48 m2,  Residencial Alphaview,  
Pça do Mirante - 4a fase. Rua 
Marte, 100, ☎ 8230-4971. 

BELÉM 
500 Mt do metrô Belém, 
totalmente modernizado, com 
ambientes amplos, closet e 
armário embutido, cozinha ampla, 
área de serviço, ☎ 8191-1114 com  
Jose Carlos ou Patrícia ou  
☎ 8191-1115.

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

OSaSCO 
Cond. Inovar Blue, 2 dorms, 
57 m, 1 suíte, sacada, cozinha, 
lavanderia, 1 vaga sala ampla, 
R$ 100 mil + financiamento, 
aproximado R$ 136 mil p/out  
☎ 3691-8596 e ☎ 8635-1068  
Tratar com Adilson.

OSaSCO 
Jd Piratininga, 3 dorms., 2 wc, 
sala 2 ambiente, cozinha ampla, 1 
vaga privada coberta.,  excelente. 
Localização, Rod. Castelo Branco 
e MarginaTietê e Pinheiros área 
99,3 m2 R$ 210 mil, ☎ 3686-5325 
Falar Antonio.

PRaIa gRaNDE 
Aviação, 88m2, 3 dorms, 
1suíte, linda sacada c/vista para 
mar,  armarios. embutidos, 1 vaga, 
docs ok, R$ 280  mil,  
☎  9434-1396 tratar com Alves.

CaSaS aLugaM-SE

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

ITaNHÉM 
3 dorms, 2 WC, 3 vagas, próxima 
a colônia do Itaú, temporada, 
feriado e final de sem  
☎ 2641-1447 e ☎ 9649-6747 
Tratar com Ademir.

PRaIa gRaNDE
Aviação, temporada e finais de 
semana, 2 dorms, 1 suíte, sala, 
cozinha, churrasqueira, 2 vagas na 
garagem, ☎ 9301-3151  

PRaIa gRaNDE
Balneario Solemar, 2 dorm., sala, 
coz, 2 wc, churrasq, garagem 
2 carros, prox. praia, para 12 
pessoas, ☎ 9386-7537 c/ Antonio.

PRaIa gRaNDE 
Caiçara, 3 dorms, piscina, salão de 
jogos, churrasqueira, 4 vagas  
☎ 2684-4579 e ☎ 9777-3501,  
falar com Sandra.

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

SaNTO aNT. PINHaL
4 dorms, 2 suítes, sl c/ lar, s jogos, 
piscina, churrasqueira, 10 pessoas 
ou +, R$ a combinar, ☎ 3966-
3523 c/ Neyde ou ☎ 3892-5080 
Tratar com a Cláudia.

CaSaS vENDEM-SE

COTIa 
Cond. fechado com área de 
lazer, um verdadeiro clube, rico 
em armários, closet, mármore 
nas escadas, porcelanato e 
churrasqueira. R$ 295mil,  
☎ 9362-0009 

guaRuLHOS 
Sobrado, 3 dorms, 2 vagas 
garagem, terreno 8x27 c/ quintal 
grande e pomar, possui sist. 
Segurança Gopoúva  R$ 320 mil 
ac permuta, ☎ 7102-2553  
Tratar com Vilma.

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

INDaIaTuBa SP 
3 suítes, sala de estar e de jantar, 
jardim de inverno, lavabo, espaço 
goumert, 4 vagas na garagem,  
☎ 8179-9131 com Roberto.

ITaQuERa 
Metro, Trem Dom Bosco, 2 
quadras estação, condomínio  
fechado com 14 sobrados, 2 
dorms, sala, cozinha, 1 vaga 
garagem, acabado em porcelanato 
piso frio, R$ 200 mil, ☎ 9806-
1540 e ☎ 4485-2892 c/ Osvaldo.

MaNDaQuI 
Sobrado, 3 dorm, sala grande, 
varanda. lavanderia, garagem para 
3 automóvel, vendo ou troco p/ 
apto nos bancários, ☎  9629-9680 
Falar com Sebastião.

PIRITuBa
Sobrado, condomínio fechado no 
bairro Piquerí, Rua Noêmia, 115 
casa 6, 2 dorms, 2 wcs, demais 
dependências, 2 vagas, dispensa, 
R$ 320 mil, ☎ 3977-7801 

v. PRuDENTE 
Sobrado, 2 suítes, closet, armário, 
lareira, lavanderia, edícula, 
dormitório empregados, 2 vagas, 
próximo. Av. Anhaia Mello e 
metrô, R$ 320 mil, ☎ 2116-4611.

TERRENOS

BOM JESuS PERDÕES
Próxima Atibaia, plano, área 2.100 
m2, boa localização, escrt. docs 
e impostos tudo ok, R$ 40 mil 
facilito, ☎ 3207-7564  c/ Osmar
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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, com 
escritura, R$ 55 mil  
☎ 9397-7074 e ☎ 3696-2546  
com Joelma após as 20h30.

MONTE aPRazívEL SP 
Plano 12 x 24 288mt2, ótimo 
preço, excelente localização, com 
escritura ☎ 3904- 5115  
Tratar com Ildefonso.

PaRDINHO SP 
390 m quadrados, condomínio, 
lago, clubes, fácil acesso com 
portaria na Rodovia Castelo 
Branco km 196 doc. ok. R$ 22 mil 
☎ 5180-2631 c/ Maite. 

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

PORaNgaBa 
3 lotes, total 3.000 m2, docs. 
individuais, cercados e roçados, 
loteamento fechado com portaria, 
ronda 24 horas, rede energia 
elétrica e telefônica, ☎ 9222-0597.

vEíCuLOS

aSTRa SEDaN  
ELEgaNCE 2.0 200�  
Flex, 4 pts, cinza, cambio 
automático, direção hidráulica, 
air bag trio elétrico, 25.000km., 
novo, unico dono.  
R$ 29.600, ☎ 2294-1412.

CORSa SEDaN 2000/2001  
1.� �v gLS
Bom estado com farol de milhas, 
vidros e travas elétricas. nas 4 
portas, alarme , air-bag, rodas de 
liga e etc. R$ 16.900,  
☎ 7065-9120 Robson.

ESCORT gL �2 aLCOOL 
Mecânica, funilaria, pintura e 
documentação ok,  R$ 6.200, ac. 
contra oferta ☎ 7218-4700 e  
☎ 6503-4207 c/ Dario.

FIESTa 1.0 0�/0� 
Vermelho, única dona, flex, 35 mil 
Km, completo, preço de tabela,  
☎ 5686-2144. 

gOLF 1.�  MI 2000
Preto, licenciado, c/ dir hidraúlica, 
ar condicionado, trio elétrico, DVD 
H Buster, R$ 17 mil, ☎ 8128-2082.

IDEa HLx  
Completo, único dono, não 
fumante, revisões feitas, pneus 
novos, garagem Km 40.000, 6/7 
R$ 27.500 ☎ 6493-0513 e  
☎ 2035-7333.

RENauLT CLIO 1.0 �v 
200�/200�
2 portas, prata, ótimo estado de 
conservação, c/manual, baixo 
consumo de combustível, R$ 13 
mil  esta financiado pelo Bradesco, 
☎ 6291-1144. 

SPRINTER �1� CDI 200�
Furgão curto, teto baixo, branca, 
placa vermelha, ANTT, seguro 
marítima 2 rastreadores, R$ 48 
mil, ☎ 7876-3957 Id.121*57345 
Tratar com Douglas  

DIvERSOS

BaNCOS DO SaNTaNa 
Jogo de bancos do Santana, 4 
portas, produto em ótimo estado 
R$ 300,  aceito contra ofertas, 
☎  2741-6796. 

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  
Tratar com Danielle.

CONTRaBaIxO 
Condor BX-12, 4 cordas, preto, 
com suporte, amplificador 
MOOG bivolt, potencia 50/60 Hz, 
novíssimo, R$ 650, ☎ 9693-3688. 

ESTEIRa aTLETIC Way 
Com 1mês de uso com nota fiscal 
e manual paguei R$ 1.800, vendo 
por R$ 800, resido no Ipiranga  
☎  8024- 82 70.

gaLOCHa  
Feminina, adquirida na Itália, 
tamanho 35, preta com flores lilás, 
sem uso R$100, ☎ 9693-3688. 

JazIgO
Embu das artes, Parque Paulista, 
cemitério memorial, 3 gavetas R$ 
5 mil, ☎ 7614-3739. 

PaNELa ELÉTRICa 
120 volts, para 4 xícaras de arroz, 
cor branca, marca Fun Kitchen, 
pratica eficiente,  nova e ainda na 
caixa R$ 75, ☎ 3966-3523 Neyde.

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/ 2 gavetas deslizantes larg. 
1,36 alt.1.80 R$ 250,  
☎ 3966-3523.

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

WIRELESS MEDIa BOx 
AN-WL100 LG, novo sem uso, 
transmite conteúdos de áudio 
e vídeo sem fio R$ 350,  aceito 
contraproposta, ☎ 8962-2323. 

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”




