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Reivindicações na mesa

após meses de debates regionais, a categoria definiu os itens da Campanha 
Nacional que serão entregues à federação dos bancos (Fenaban). Foram feitas 

pesquisas de opinião com bancários em todo o país. Na opinião de mais de doze mil 
bancários que participaram da consulta no site do Sindicato de São Paulo, Osasco 
e região, as prioridades para a pauta de reivindicação da Campanha Nacional 2012 
são o aumento real de salários, aumento no valor dos vales alimentação e refeição, 
discussão de metas e o combate ao assédio moral, entre outros. A opinião de mais 
de 60% dos bancários de São Paulo foi semelhante à média das consultas realizadas 
no país. 

A pauta foi fechada após a participação de mais de 700 delegados eleitos em todo 
o Brasil, durante a Conferência Nacional dos Bancários, em Curitiba. Definimos os 
índice da campanha a partir de uma discussão democrática, como acontece todos os 
ano. Sabemos que as instituições financeiras têm lucro suficiente para atender nossas 
reivindicações. Só os três maiores bancos privados de capital aberto (Itau, Bradesco e 
Santander) tiveram lucros somados de R$ 16 bilhões no primeiro semestre deste ano. 
Se a comparação for feita nos últimos anos, vemos que os maiores do setor passaram 
de R$ 4,6 bi de lucro no ano 2000 para R$ 53,4 bi em 2011. Em pouco mais de 
dez anos tiveram crescimento de 1.054% (ou 471% se descontada a inflação do 
período). Ou seja, não há crise para os bancos no Brasil e os bancários, responsáveis 
por esse excelente resultado, sabem disso e querem sua parte. 

Este ano, apresentamos a pauta de reivindicações à Fenaban com uma semana 
de antecedência em relação a anos anteriores. Temos total disposição para resolver 
nossas propostas na mesa de negociação. Mas não vamos abrir mão de melhores 
remunerações e condições de trabalho. Durante a Campanha Nacional 2012, vamos 
reforçar a necessidade de maior controle social dos bancos, com a regulamentação 
do Sistema Financeiro Nacional, para que o setor contribua de forma a elevar o nível 

de vida dos brasileiros, com 
mais crédito, menos juros e 
mais empregos.

Juvandia Moreira
Presidenta do sindicato
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Bancários de todo o Brasil reivindicam 10,25% de reajuste salarial, PLR 
maior, piso de R$ 2.416,38, fim do assédio moral e das metas abusivas

a pauta dos bancários para a 
Campanha Nacional 2012 está 

definida. Reunidos na 14ª conferencia 
da categoria, cerca de 700 delegados 
eleitos por trabalhadores de todo o 
Brasil debateram entre os dias 20 e 22, 
em Curitiba, as reivindicações a serem 
encaminhadas à federação dos bancos no 
dia 1º de agosto. Logo depois têm início 
as primeiras negociações, nos dias 7, 8, 

15 e 16. A data base da categoria é 1º 
de setembro. Reajuste salarial de 10,25% 
(composto de aumento real de 5% mais 
a reposição da inflação projetada para o 
período, de 5%), PLR de três salários mais 
parcela fixa adicional de R$ 4.961,25, piso 
de R$ 2.416,38, além dos vales refeição, 
alimentação e auxílio-creche no valor de 
R$ 622 cada estão entre as principais 
reivindicações econômicas.

PRINCIPaIS REIvINDICaçõES

● Reajuste salarial de 
10,25% (5% de aumento 
real, além da inflação 
projetada de 5%)

● PLR maior– três salários 
mais R$ 4.961,25

● Piso maior – salário 
mínimo do Dieese (R$ 
2.416,38)

● Vales alimentação, 
refeição e auxílio-creche 
(R$ 622)

● 13º vale-refeição e 14º 
salário

● Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS) 
para todos os bancários

● Auxílio-educação 
– pagamento para 
graduação e pós

● Emprego – ampliação 
das contratações, aumento 
da inclusão bancária, 
combate às terceirizações, 
além da aprovação da 
convenção 158 da OIT (que 
inibe dispensa imotivada)

● Respeito à jornada de 
seis horas

● Fim das metas abusivas 
e do assédio moral que 
levam a categoria ao 
adoecimento em níveis 
epidêmicos

● Mais segurança nas 
agências bancárias, com 
instalação das portas 
giratórias

● Previdência 
complementar para todos 
os trabalhadores

● Regulamentação da 
remuneração total (fixa 
e variável) para interferir 
na lógica de gestão dos 
bancos, que cobram metas 
individuais

● Igualdade de 
oportunidades

● Efetivação de todos os 
caixas

● Adiantamento de um 
salário no retorno das 
férias, com desconto feito 
em até 10 vezes sem juros, 
conforme já praticado por 
alguns bancos

● Direito de optar pelo 
valor em dinheiro, para 
uso com combustível ou 
fretado, no lugar de vale-
transporte

CaMPaNHa NaCIONaL
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Condições de trabalho
Bancários adoecem em níveis epidêmicos em função do assédio moral

a categoria bancária está entre as que 
mais adoecem em função das más 

condições de trabalho impostas pelos 
bancos. Além da LER, a lesão por esforço 
repetitivo, principal vilã até os anos 2000, 
os trabalhadores enfrentam há alguns anos 
a rotina cada vez mais estressante imposta 
pela lógica de gestão das instituições 
financeiras que impõem a venda de 
produtos com metas inatingíveis.

A pressão pelo cumprimento dessas 
metas deixa a categoria bancária refém de 
uma série de adoecimentos decorrentes 
do assédio moral. Depressão, síndrome do 
pânico, problemas cardíacos são apenas 
alguns desses trágicos exemplos. 

Por isso, os trabalhadores decidiram 

pela renovação do instrumento de 
combate ao assédio moral criado em 
2011 e assinado pela maioria dos 
bancos em São Paulo. “O programa 
de combate ao assédio tem oferecido 
subsídios para o Sindicato na solução 
de uma série de problemas nos locais 
de trabalho”, afirma a secretária de 
Saúde do Sindicato, Marta Soares. 
“O envolvimento dos bancários é 
fundamental. Somente neste primeiro 
ano recebemos mais de 600 denúncias. 
Muitas foram resolvidas e se o banco 
não se compromete em solucionar, 
fazemos atos e protestos até resolver. É 
graças à denúncia dos trabalhadores que 
conseguimos cobrar melhorias”, afirma.

Fim das metas abusivas
Bancários cobram mudanças nas gestões das instituições financeiras

Cobrar mudanças na gestão dos 
bancos, focada na cobrança de 

metas abusivas para venda de produtos. 
Essa é uma das principais decisões da 
14ª Conferência Nacional dos Bancários 
e dos mais de 12 mil bancários que 
responderam à consulta realizada pelo 
Sindicato. Discutir as metas, com 72%, 
e o combate ao assédio moral, com 
67% das respostas, são prioridades da 
categoria.

A imposição de metas de cima 
para baixo e que não levam em conta 
parâmetros regionais têm transformado 

a rotina da categoria num verdadeiro 
sufoco. Se quem impõe a meta 
desconhece a realidade da região, define 
pacotes que não são de interesse do 
consumidor. Quem sofre é o bancário 
forçado a vender o que ninguém quer 
comprar. 

Individualizar metas também é 
considerado um erro pelos trabalhadores. 
Se antes quem vendia uma carteira e 
cumpria sua meta podia ajudar o colega, 
hoje isso já não é mais possível. Ou seja, 
a gestão por metas individualizadas é 
também contraproducente. 
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Não ao fator previdenciário
Sindicato vai levantar a bandeira durante a Campanha Nacional

Os bancários também definiram o fim 
do fator previdenciário como pauta 

política da campanha nacional. Ou seja, 
além de lutar por maiores salários e PLR, 
melhores condições de trabalho, mais 
emprego e segurança, os trabalhadores 
querem o fim dessa injustiça, que 
prejudica milhares de brasileiros.

O fator previdenciário foi instituído por 
FHC em 1999, como forma de reduzir os 
valores das aposentadorias e diminuir os 
gastos da Previdência. Trata-se de uma 

fórmula de cálculo complexa que, na 
prática, reduz em média em 30% o valor do 
benefício. O fim do fator está previsto para 
entrar na pauta do Congresso em agosto.

“Temos de nos mobilizar e colocar 
como eixo de nossa luta o fim do fator 
previdenciário. E ser contra essa história 
de idade mínima (para a aposentadoria). 
O brasileiro começa a trabalhar muito 
cedo!”, conclamou a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira, durante os 
debates na conferência dos bancários.

Luta também por igualdade
Bancários vão exigir salários e oportunidades sem discriminação

Mesmo representando quase 50% 
da categoria as bancárias recebem, 

em média, remuneração 24% inferior 
em relação aos homens. Além disso, nas 
maiores instituições financeiras o percentual 
de mulheres que ocupam cargos nas 
diretorias chega, no máximo, a 16%. Já os 
negros que ocupam cargos de chefia não 
passam de 5% em algumas empresas.

Para mudar essa realidade os 
trabalhadores reivindicam que bancos 
públicos e privados adotem medidas 
que garantam mesma remuneração e 

possibilidade de ascensão a todos os 
trabalhadores, inclusive para pessoas 
com deficiência. Nesse último caso, está 
sendo reivindicado que as empresas 
propiciem condições de acessibilidade e 
capacitação profissional. 

Além da igualdade de oportunidades, 
outra reivindicação aprovada é a 
ampliação da licença-paternidade, 
visando o fortalecimento das relações 
compartilhadas entre homens e 
mulheres, e a isonomia de tratamento 
para homoafetivos.
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Tíquete e cesta de R$ �22 
Na pauta também valorização auxílio-creche/babá 

O aumento do vale-refeição e vale-
alimentação para R$ 622 cada é 

outro item da pauta de reivindicação dos 
bancários, a ser entregue à federação 
dos bancos (Fenaban) em agosto. Os 
trabalhadores reivindicam ainda o 13º 
auxílio-refeição.

O aumento dos vales é uma das 
prioridades da categoria. Na consulta 
feita pelo Sindicato, 75% apontaram 
a necessidade de valores maiores para 
almoçar na rua e usar nas compras do 
supermercado.

Não é à toa, já que os preços dos 
alimentos e da refeição fora de casa 

subiram mais que o índice geral de 
inflação. No acumulado de 12 meses até 
junho, o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) foi de 4,9%, mas a 
alimentação no domicílio subiu 6,98% 
e a refeição fora de casa teve inflação 
maior ainda, de 9,03%.

Os trabalhadores também reivindicam 
auxílio-creche/babá de R$ 622.

Educação 
A pauta inclui ainda o pagamento 

de auxílio-educação para todos os 
bancários, na graduação e pós-
graduação.

CaMPaNHa NaCIONaL

Respeito à jornada de seis horas
Mais contratações e efetivação de todos os trabalhadores que 
atuam como caixa também são prioridades neste ano

Cumprimento da jornada diária de seis 
horas para todos, mais contratações, 

combate à rotatividade e fim das 
terceirizações são alguns dos principais 
temas da pauta de emprego que será 
debatida com os bancos este ano. Os 
bancários definiram, ainda, lutar pela 
aprovação da Convenção 158 da OIT (que 
inibe demissões imotivadas) e ampliação 
da inclusão bancária, com atendimento de 
qualidade realizado em agências e PABs 
por profissionais bancários, respeitando 
as normas de segurança e protegendo o 
sigilo bancário.

A efetivação de todos os empregados 
que atuam como caixa é outra demanda 
fundamental da categoria.

RotatividadE
O ministro do Trabalho, Brizola Neto, 

participou do debate na 14ª Conferência 
Nacional dos Bancários e criticou a alta 
rotatividade na categoria bancária, a 
maior juntamente com a construção 
civil. “No caso da construção civil, há 
explicações estruturais, mas em relação 
ao sistema financeiro não há justificativa 
para essa prática dos bancos”, afirma.
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Bancário na presidência
Vagner Freitas ficará à frente da Central Única dos Trabalhadores

a nova direção nacional da CUT foi 
eleita. No dia 12, quarto dia do 

11º Congresso Nacional, com mais de 
90,5% dos votos de um total de 2.322 
delegados, Vagner Freitas assume como 
o primeiro bancário no comando da 
Central, após 29 anos da fundação. “Para 
nós bancários é uma satisfação que todas 
as categorias e sindicatos tenham nos 
dado a honra de presidir essa Central tão 
fantástica”, declarou Vagner Freitas.

 Desde 1983, passaram pela presidência 
da CUT o metalúrgico Jair Meneguelli 
(1986 a 1993); o também metalúrgico 

Vicente Paulo, o Vicentinho (1994 a 
1999); o professor João Felício (2000-
2003/2005-2006); o metalúrgico Luiz 
Marinho (2003-2005); e o eletricitário 
Artur Henrique (2006-2012).

“Hoje é um dia muito feliz para 
os bancários, especialmente para os 
bancários de São Paulo, que participaram 
da criação da CUT e ajudaram a construir 
os princípios da Central na luta por uma 
sociedade justa e igualitária”, comemorou 
Juvândia Moreira, presidenta do Sindicato. 
www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=2097.

Planejamento de luta
Mais empregos, salários e direitos estarão na estratégia da Central

O 11º Congresso Nacional da CUT 
(Concut) foi um dos maiores realizados 

pela Central em 28 anos de existência. 
O encontro reuniu 2.322 delegados de 
todo o Brasil e 140 dirigentes de 40 países 
diferentes, que debateram e discutiram 
como os trabalhadores enfrentam os 
impactos negativos da crise financeira 
internacional que atinge todas as nações. 

Durante cinco dias de trabalho, os 
delegados participaram de oficinas 
temáticas, elaboraram propostas sobre 
o modelo de desenvolvimento para as 
próximas décadas, discutiram estratégia 
e plano de lutas e elegeram sua nova 
diretoria para os próximos três anos. Para 
ler a matéria completa acesse o  
www.spbancarios.com.br.

CuT
JAILTON GARCIA
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Bancários estão indignados
Direção diz que não negocia implantação das seis horas a todos

a jornada de seis horas no Banco 
do Brasil foi a principal pauta 

da mesa de negociação permanente 
entre representantes dos bancários e 
da empresa. A direção do BB não quer 
negociar, segundo informou na reunião 
no dia 10 de julho, em Brasília, deixando 
indignados os dirigentes sindicais. Os 
bancários reivindicam a carga horária de 
seis horas para todos os comissionados 
sem redução de salário.

O funcionário do Banco do Brasil e 
diretor do Sindicato Cláudio Luis participou 
da mesa de negociação e critica a postura 
do banco, lembrando que a instituição 

já vem perdendo ações na Justiça. 
“Consideramos falta de respeito com 
os trabalhadores, e com o movimento 
sindical e o processo de negociação. Nossa 
resposta será a mobilização”, afirma

Durante a negociação foram debatidos 
Sinergia e assédio moral, a Plataforma 
de Suporte Operacional (PSO), a redução 
da trava para remoção das Centrais 
de Atendimento do Banco do Brasil 
e o pagamento do interstício de 3% 
sobre o VCPI dos incorporados, entre 
outras questões. Veja matéria completa 
no ww.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=2076.

Desrespeito à democracia
Manifestação critica apostila criada pela direção da empresa

“Manual de segurança do Banco do 
Brasil é espelho da ditadura”, 

denuncia um dos cartazes pregados pelos 
diretores do Sindicato em ato realizado 
no Complexo São João do BB, centro da 
capital. A manifestação, em 6 de julho, 
foi um repúdio ao trecho da apostila 
do curso de formação de segurança do 
banco, que distorce e criminaliza a luta 
realizada pelos movimentos de esquerda 
no combate à ditadura militar.

“Não podemos aceitar que uma 
instituição pública desrespeite a história 
daqueles que lutaram para acabar com a 
ditadura, que tanto prejudicava a população 
e o país. Na verdade, eles precisam ser 
aplaudidos, senão até hoje viveríamos 
com medo, sem poder falar, reivindicar e 
fazer luta”, defendeu Juvândia Moreira, 
presidenta do Sindicato, na manifestação. 
Veja a matéria completa www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=2044.

SEEB-SP
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O Sindicato, a Apcef-SP e os 
empregados da Caixa Federal 

continuam denunciando o descaso da 
instituição financeira com o atraso no 
pagamento do vale-transporte. No dia 
13 de julho um protesto engrossou a 
luta dos trabalhadores por uma solução 
urgente, uma vez que foi o quarto mês 
consecutivo em que o banco atrasa o 
pagamento.

A manifestação foi em frente ao 
prédio do Brás, onde funciona uma 

agência da Caixa e também diversas 
áreas meio. O banco já estava ciente 
e informou que o problema está na 
empresa terceirizada que faz o crédito, 
a SD Benefícios. “Sabemos que o 
serviço é terceirizado, mas o banco 
deve ser o responsável pela qualidade 
do serviço prestado pela empresa que 
ele contratou. Não são os empregados 
que devem ser penalizados com essa 
falha”, ressalta o dirigente sindical 
Kardec de Jesus.

Protesto contra atraso no vT
Após manifestação, banco informa que situação será normalizada 

CaIxa FEDERaL 

JAILTON GARCIA

Definida regra de promoção
Negociação entre sindicalistas e o banco ocorreu dia 3 de julho

Os debates para definir as regras de 
avaliação de desempenho para a 

promoção por mérito dos empregados 
foi o tema central da negociação entre 
dirigentes sindicais e a direção da Caixa 
Federal.

Na negociação no dia 3, em Brasília, 
ficou definido que os critérios de 
promoção por mérito terão validade para 
2012 e 2013. No entanto, haverá reunião 
de avaliação (prevista para maio de 2013) 
caso seja necessário fazer alterações para 
corrigir distorções. 
Entre as regras acordadas, ficou definido 

que parte da pontuação para o segundo 
Delta, referente à Universidade Caixa, 
será considerada extra tendo como nova 
nomenclatura “Horas de Capacitação à 
Distância”. Nesse caso, serão necessárias 
100 horas de cursos à distância para 
a pontuação total. Abaixo dessa carga 
horária, a pontuação será proporcional 
à quantidade de horas cursadas pelo 
empregado. “Os cursos da Universidade 
Caixa têm de ser feitos dentro da jornada 
de trabalho, caso contrário o empregado 
será prejudicado”, alerta o diretor 
executivo do Sindicato Kardec de Jesus.
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Sindicato de olho em reforma
Dirigentes flagraram problemas na obra e cobraram banco 

O Santander atendeu reivindicação 
do Sindicato e passou a adotar 

medidas práticas para melhorar as 
condições de trabalho na agência Largo 
do Socorro, na zona sul. A unidade do 
antigo Real passa por mudança para ter 
o mesmo visual das demais unidades do 
Santander.

 “Os fios estavam espalhados e 
havia muita poeira no ar. Depois que 
cobramos o banco, na terça 17, a 
empresa responsável pela obra passou 
a fazer os reparos à noite e muitas 
questões estão sendo resolvidas visando 
melhorar o ambiente”, afirma o 
dirigente sindical Roberto Paulino.

Caos atinge agências
Sindicato organiza protesto e cobrou mais contratação

Trabalhadores protestaram em frente 
a agência Paula Souza do HSBC, 

na região central da cidade, contra 
o atendimento caótico na unidade. 
A manifestação no dia 19 de julho 
denunciou à população que a unidade 
não tem bancário na função de caixa, 
situação que gera insatisfação de clientes 
e funcionários.

Dirigentes sindicais constataram que 
os supervisores faziam o atendimento 
no caixa e a gerente administrativa 
atuava no balcão. Além disso, ficou 
evidente a falta de estrutura e suporte 
aos funcionários, que têm de lidar com 
clientes de outras nacionalidades, em 
grande número na região.

“O caos em que se encontra a agência 

Paula Souza não é exclusiva, mas uma 
realidade de várias unidades do HSBC 
por conta da política de desvalorização 
dos funcionários em que insiste o 
banco.É necessário mais contratações 
para diminuir o sufoco”, afirma Paulo 
Sobrinho, diretor da Fetec-CUT/SP (foto).

SaNTaNDER

HSBC

MAURICIO MORAIS

Agência em 
reforma

MAURICIO MORAIS
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O Bradesco Saúde se adequará à 
Resolução Normativa 254 da 

Agência Nacional de Saúde (ANS) e 
incluirá no atendimento aos usuários 
especialidades como psicologia, 
psiquiatria, fonoaudiologia, nutricionista, 
entre outras, além de procedimentos 
como vasectomia. Os funcionários 
contaram com consultas nessas áreas a 
partir de 4 de agosto. O compromisso foi 

assumido pelo banco durante reunião de 
negociação no dia 18 de julho.

 “Foi uma grande vitória dos 
trabalhadores, pois essa era uma 
reivindicação antiga”, comemora a 
presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira, que participou da mesa de 
negociação, juntamente com integrantes 
da Comissão Nacional de Organização de 
Empregados (COE).

ITaú uNIBaNCO

BRaDESCO

Queixas no plano de saúde
Bancários relatam problemas após inclusão da Porto Seguro

Os funcionários do Itaú estão 
denunciando dificuldades no 

atendimento do plano de saúde. As 
mudanças aconteceram após a inclusão 
da Porto Seguro e o serviço não melhorou 
conforme prometido pelo banco.

Reclamações pontuais como a troca de 
profissionais da área de gastroenterologia, 
ortopedia, ginecologia e laboratórios 
de análises clínicas, além de consultas a 
outros especialistas, passaram também 
para hospitais e médicos descredenciados, 
diminuindo a rede referenciada.

Representantes dos trabalhadores 
procuraram o banco para informar sobre 
os problemas e foi dada como opção a 
troca de médico por parte dos bancários. 
“Os bancários não querem mudar de 
médico, o que eles querem é continuar o 
tratamento com os mesmo profissionais. 
O Itaú havia prometido no comunicado 
feito por meio do Portal Pessoas que 
nada seria alterado com a vinda da Porto 
Seguro, mas na realidade não foi isso que 
aconteceu”, afirma a funcionária do Itaú e 
dirigente sindical Valeska Pincovai.

Conquistas e serviços ampliados
Banco se compromete a atender antiga reivindicação dos funcionários

JAILTON GARCIA

Juvandia em 
negociação com 

representante 
do Bradesco
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JAILTON GARCIA

O tema segurança teve destaque no 
mês de julho nas edições da Folha 

Bancária. 
A obrigatoriedade das portas de 

segurança nas agências, a proibição de 
transporte de valores por bancários, a 
exigência de plano de segurança para 
funcionamento de unidades bancárias 
e melhores condições de trabalho aos 
vigilantes. Esses foram alguns pontos que 
os representantes de bancários, vigilantes 
e trabalhadores de transporte de valores 
debateram em reunião no Ministério 
da Justiça. Veja matéria completa no 
www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1986. 

Multas - Ausência de vigilantes no 
horário de almoço e sistema de alarme 
inoperante compuseram cerca de 
98% das irregularidades cometidas 
pelos bancos e que renderam a essas 
instituições financeiras um total de R$ 
1,196 milhão em multas. O montante 
das penalidades foi resultado do 
julgamento, no dia 18, de 157 processos 
contra os bancos durante a 94ª reunião 
da Comissão Consultiva para Assuntos 
de Segurança Privada (Ccasp), do 
Ministério da Justiça, sob coordenação 
do Departamento de Polícia Federal. Veja 
matéria completa no www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=2134.

Debate e multas em destaques
Bancos sofrem sanções da PF e trabalhadores se reúnem no MJ

O dia 21 de dezembro de 1988 é 
lembrado com tristeza e indignação 

por César Júlio da Silva. Nessa data, após 
11 anos de trabalho, foi demitido pelo 
Banco Mercantil de São Paulo (atualmente 
controlado pelo Bradesco).

Ele lembra que a situação ficou difícil 
com a dispensa, pois vivia período de 
euforia com a gravidez da esposa. “Meu 
presente de Natal foi ser colocado para a 
rua e ainda com minha mulher grávida. 
Fiquei revoltado.”

César Júlio, que à época da demissão 
exercia o cargo de tesoureiro, trabalhava 
no terceiro subsolo do prédio do 
antigo Mercantil na Avenida Paulista 
– atualmente Bradesco Prime. “O 
ambiente era insalubre e muitas vezes não 
recebia hora extra por permanecer além 
da jornada. Para recobrar tudo o que o 
banco me devia procurei o Sindicato, que 
ingressou com ação na Justiça em 1990”, 
afirma. www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1981.

JuSTIça

Vitória em ação de hora extra
Bancário do antigo Mercantil, hoje Bradesco, ganha direito na Justiça

Bancários em 
reunião com 

representantes 
do ministério 

da Justiça
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Órgãos do poder público estadual 
foram convocados para a audiência 

da Comissão Parlamentar Mista (CPMI) da 
Violência contra a Mulher realizada no dia 
29, em São Paulo.

A comissão tem 180 dias para investigar 
a situação de violência contra a mulher 
no Brasil e apurar denúncias de omissão 
por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em 
lei para proteger as mulheres em risco. O 
holofote está voltado principalmente para 
a Lei Maria da Penha, de 2006. Para a 
senadora Marta Suplicy (PT), a aprovação 
dessa lei é a segunda maior conquista 
das mulheres, a primeira é o voto 
feminino, há 80 anos. Foram convocados 
o secretário de Estado da Saúde de São 
Paulo, Giovanni Guido Cerri, a secretária 

da Justiça, Eloisa de Sousa Arruda, o 
secretário estadual de Segurança Pública, 
Antônio Ferreira Pinto, entre outros. 

Veja matéria completa no www.
spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=1989.

Educação sem planejamento
Série de reportagens destaca o problema no município de São Paulo

SINDICaTO CIDaDãO

atender 100% das crianças cadastradas 
para vagas em creches (0 a 4 anos) 

e pré-escola (5 a 6 anos), jornada de seis 
horas na educação infantil, são algumas das 
metas prometidas pelo atual governo da 
cidade de São Paulo que ainda não foram 
concluídas. Os dados são da Prefeitura 
Municipal, que apresentou em junho 
relatório sobre o andamento das metas.

A reforma de 30 escolas municipais de 
educação infantil (Emeis) também está 
prevista na agenda, mas não cumprida até 
o momento, assim como a construção de 
64 e reforma de 30 centros de educação 
infantil (CEI).

Veja a matéria completa no 
www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=2145.

violência é questionada
Estado sofre cobrança em audiência na Assembleia Legislativa

CIDaDaNIa 

ROBSON VENTURA/FOLHAPRESS

Mauricio de Souza/aleSp

Ato cobra respeito à 
Lei Maria de Penha

Faltam planejamento 
e vagas nas escolas do 

município de São Paulo
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Cerveja é tri no Society
Equipe vence o forte Expresso de Taipas e ganha pela terceira vez

a IV Copa de Futebol Society do 
Sindicato terminou com o Cerveja 

e Cia como tricampeão. Num jogo 
equilibrado contra o Expresso de Taipas, 
no dia 14 de julho, a equipe formada por 
bancários de diversas instituições precisou 
das penalidades depois de empatar no 
tempo normal por 2 a 2 e ganhar nos 
pênaltis pelo placar de 5 a 4.

O jogador Marco Antonio Fernandes, 
que cobrou o último pênalti e garantiu o 
título destacou o equilíbrio entre as duas 
equipes. “Qualquer um dos times poderia 
ganhar. Pênalti é loteria e tivemos mais 
sorte nas cobranças”, afirmou. 

Veja galeria de fotos e vídeo completo 
com gols e entrevistas no www.
spbancarios.com.br/Videos.aspx?id=281.

Cuidar da saúde e aliviar o estresse 
do dia a dia. Esses são alguns dos 

objetivos dos 47 bancários sindicalizados 
que praticam corrida na USP três vezes 
por semana.

A parceria do Sindicato com a 
Superação Esportiva existe há três anos 
e proporciona aos sindicalizados bom 
condicionamento físico, alívio das tensões 
corriqueiras e até aptidão para participar 
de maratonas.

Valdir Matias, que trabalha no 
Bradesco, começou com a atividade há 
pouco mais de um mês e diz que se sente 
mais disposto para encarar os desafios do 
ambiente de trabalho. “Eu estava acima 
do peso e sedentário e o médico mandou 
fazer exercícios físicos. Tenho colegas que 
praticam esse esporte e me incentivaram. 

Um dia vim, fiz o teste e gostei. Agora 
quero me preparar parar correr os 
nove quilômetros da Corrida do Centro 
Histórico”, afirma. 

Veja matéria em vídeo completa 
no www.spbancarios.com.br/Videos.
aspx?id=270

Bancários treinam para corridas
Preparação ocorre três vezes por semana na Cidade Universitária

aTLETISMO 

MAURICIO MORAIS

Atletas têm apoio 
do Sindicato

divulgação
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Passeata lança Campanha 2012
Ele foi desmascarado. A identidade do personagem misterioso que circulou por 
pontos turísticos da cidade nos últimos dias, de capa e cartola, foi divulgada na 
quarta-feira, 1º de agosto, durante a passeata que lançou a Campanha Nacional dos 
Bancários 2012. Sob o mote, Chega de truque, banqueiro! a categoria denuncia, 
sempre com muito bom humor, os truques dos bancos à sociedade.

www.spbancarios.com.br

Vagner Freitas, Juvandia e Carlos Cordeiro entregam pauta a Murilo Portugal, da Fenaban



Folha bancária resumo • agosto de 2012

1�MáRCIO



Folha bancária resumo • agosto de 2012

1�

BaIãO DE 2 - uMa
COMéDIa EM DOSE DuPLa
composta por seis esquetes, 
a peça fala com deboche 
sobre clássicos infantis e 
situações da vida cotidiana, 
com personagens hilariantes, 
dentre eles. Leia na pag. 22.

  `
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PaRQuES

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

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

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

MAURICIO MORAIS

grêmio Recreativo Café dos Bancários
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

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.

n dia 3
BANDA 
FEELING ONE
POP ROCK

n dia 10
ALEX DUPAS 
BLUES 
PROJECT

n dia 17
BALA DE TROCO
MPB/
SAMBAROCK  

n dia 24
Não 
haverá 
funcionamento

n dia 31
GRUPO COISA 
DE FAMÍLIA
SAMBA

DIVULGAçãO

Aquário
de São
PAulo 

rua huet bacelar, 
407, ipiranga,

☎ 22��-��00 
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 PROgRaMaçãO DE agOSTO

LazER E DIvERSãO

  `
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CLuBES

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

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.

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.

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

www.culturaelazer.art.br

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

☎ (11) �221-���� 
☎  (11) 2���-����

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 
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 Rua São Bento, 413. Pagamento 
somente a vista (em dinheiro ou cheque próprio).

REviSta tEatRo 
aQui

 

Rua MaNuEL NaSCIMENTO PINTO, ���, 
JaRDIM guaRaNI, SaO PauLO 

Fones: (11) 3542-1509 /  (11) 3207-7049 

Desconto: 10% de desconto na aquisição 
da revista teatro aqui, uma revista bimes-
tral, a pessoa paga um valor único e tem 
direito a assistir várias peças durante dois 
meses, sem mensalidades e o acompanhan-
te não paga! a revista pode ser adquirida 
pela internet através do site: http://banca-
rios.comunidades.net/index.php

tEatRo

CENTRaL DE CONCuRSOS
Todas as Unidades: 

república, santo amaro, santo andré, 
guarulhos, osasco, artur alvim e 

taboão da serra
✆ (11) �01�-��00

www.centraldeconcursos.com.br
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	 curso	 período	 dias	 horário	 valor	 local

INGLÊS PROFISSIONAL	 14/8	a	
INICIANTE	 27/11	 terça	 9h	às	12h	 720	 360	 Centro

INGLÊS PROFISSIONAL	 14/8	a	 	 18h45	às		
INICIANTE	 27/11	 terça	 21h15	 720	 360	 Centro

ANÁLISE DE		 4/8	a	
CRÉDITO	 22/9	 sábado	 8h	às	13h	 510	 255	 Centro

MATEMATICA		 6/8	a	
FINANCEIRA	 16/8	 seg.	a	qui.	 19h	às	22h	 440	 220	 Centro

	 6/8	a	
CÂMBIO	 17/8	 seg.	a	sex.	 19h	às	22h	 510	 255	 Centro

	 7/8	a	 terça;	
REDAÇÃO	 31/8	 	qua.	e	qui.	 19h	às	22h	 510	 255	 Centro

PRODUTOS E SERVIÇOS	 18/8	a	
BANCÁRIOS	 29/9	 sábado	 9h	às	13h	 440	 220	 Centro

LIBRAS	 11/8	à	6/2	 sábado	 9h	à	12h	 720	 360	 Centro

INGLES PROFISSIONAL	 15/8	a	 	 18h45	às	
INTERMEDIÁRIO	 28/11	 quarta	 21h15	 720	 360	 Centro

Centro de Formação Profissional
O Centro de Formação Profissional foi ampliado e funcionar na sobreloja e 1º andar 

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

cursos agosto de 2012 • valor em reais

JAILTON gARCIA

associadopublico	
em	geral

PROFISSIONaLIzaçãO
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COMéDIa

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 
sextas, 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.

BaIãO DE 2 - uMa COMéDIa EM DOSE DuPLa
(70min; 14 anos)

composta por seis esquetes, a peça fala com deboche so-
bre clássicos infantis e situações da vida cotidiana, com 
personagens hilariantes, dentre eles:  a madrasta e bran-
ca de neve; manoel e maria; o delegado gay; socialites; 
romeu e Julieta após 20 anos de casamento; Farsante re-
ligiosa. em cartaz aos sábados, 23h30, até 25 de agosto; 
teatro itália - avenida ipiranga 344 (subsolo do edifício 
itália). república; ☎ �2��-1���; www.teatroitalia.com.br; 
ingressos na bilheteria custam de r$ 50. bancários sindica-
lizados e dependentes pagam r$ 20.

viRgEM aoS 40 anoS 
(75min; 14 anos)

no dia do seu aniversário, 
norma Januário das dores se 
presenteia com algo muito 
especial: um acompanhante. 
a partir daí, tentativas para 
conseguir um contato sexual 
geram inúmeras situações 
cômicas. disposta, convoca 
homens dos mais diferentes 
tipos e vai numa escalada 
hilariante em busca dos 
objetivos. em cartaz às quintas, 
21h. até 25 de outubro. 
teatro santo agostinho -  rua 
apeninos, 118; ☎ 2���-22�0; 
www.teatrosantoagostinho.
com.br; ingressos na bilheteria 
custam r$. sindicalizados e 
dependentes pagam r$ 17.
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Teatro Amadododito Espaço Cênico
rua aimberê, 236;
☎ �0��-221�;
www.amadododito.com.
ingressos na bilheteria custam 
r$ 30. bancários sindicalizados e 
dependentes pagam r$ 12.

caSal tPM
(75min, 12 anos)

Peça fala da relação de amor e ódio entre homens e mulheres. 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, 20h30. Até 
25 de novembro. Teatro Ruth Escobar – Rua dos Ingleses, 209 – Bela Vista, ☎ �2������ 
– ☎ 2���-22�0 – ☎ (41) �1����0�; 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

(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 aos sábados, às 19h. 
até 25 de 
agosto. 

LOuCa DE PEDRa, DOIDa vaRRIDa
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A peça discute de forma romântica e bem-humorada o peso do amor e da amizade. A importân-
cia das escolhas feitas na juventude e as influências delas no futuro. 
O passado - era uma festa do partido, as discussões já estavam encerradas, Pedro (Ralph Maizza) 
e César (João Baldasserini), amigos inseparáveis estão à caça de amores fúteis, afinal não se 
vive apenas de discussões ideológicas. Encontram Anna (Karina Barum), garota linda, sensual e 
relativamente bêbada, que para não destruir uma amizade que prometia ser eterna, decide amar 
aos dois. Em cartaz ao sábado às 19h. Até 29 de setembro. Teatro Ruth Escobar – Rua dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, ☎ �2��-2���. Ingressos na bilheteria R$ 40. Bancários sindicalizados  e 
dependentes pagam R$ 15 antecipados uma hora antes.

 Jamais seremos Tão Jovens

EntRE a pizza E o motEl
(�0MIN, 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 22h 30. até 29 de setembro. teatro ruth esco-
bar - 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$ 20.
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SaíDa DE EMERgêNCIa
É um show de humor que tem como base o comediante de cara limpa, uma caracterís-
tica forte do gênero stand Up comedy, fazendo uso do microfone para apresentar sua 
metralhadora giratória de histórias engraçadas, piadas rápidas e humor feito a partir da 
observação do dia a dia. Com muito deboche e cinismo, aborda temas no qual o público 
se identificará. Como baladas, a dura vida do ator, a dificuldade do cidadão brasileiro, o 
lado cômico das celebridades, internet, moda, letras de música e muitos outros pontos de 
vista divertidos. Em cartaz aos sábados às 23h. Até 29 de setembro. Teatro Ruth Escobar, 
Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista; ☎ �2�1-���1. www.teatroruthescobra.com.br. Ingressos 
na Bilheteria custam R$ 50. Bancários sindicalizados pagam R$ 20.
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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

bElla vida SaúdE E EStética
rua evaristo roque, 174, imirim, são Paulo

✆ (11) 2�0�-���0
www.clinicabellavida.com.br

cabelereiros

rua albion, 328 
lapa, são Paulo

✆ (11) 9174-3121 
✆ (11) 5239-7793

Isaías
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aSSESSORIa ESPORTIva

grupo Fitwell assessoria 
Esportiva e Studio Pilates
Rua Salvador Tolezano, 95, 
Sala 2, Pq. Mandaqui, SP
✆ (11) 2772-1598
✆ (11) 6219-7736 
www.grupofitwell.com.br

BIkES E aCESSÓRIOS

Scatt Bikes 
Av. Celso Garcia, 919 
Belenzinho, São Paulo  
✆ (11) 2694-9420
✆ (11) 2693-3808 
www.scatt.com.br

ESTéTICa E/Ou  
SaLãO DE BELEza

Studio R 
Rua Gracianópolis, 13, 
Jd. França, São Paulo 
✆ (11) 3554-1366
✆ (11) 3554-1370 
www.studiorsp.com.br

Lavanderia 
5 à Sec
Rua Nestor Pestana, 95
Consolação, São Paulo 
✆ (11) 3212-0005  
www.5asec.com.br

ÓTICa 

Ótica Samy  
Rua Simas Pimenta, 63 
Tatuapé, São Paulo 
✆ (11) 2942-7617

PILaTES 

Espaço Tai ken 
Rua Lincoln Albuquerque, 
312, Perdizes, São Paulo 
✆ (11) 2924-3010
✆ (11) 7264-0188 
www.espacotaiken.com.br

grupo Fitwell assessoria 
Esportiva e Studio Pilates 
Rua Salvador Tolezano, 95, 
Sala 2, Parque Mandaqui,  
São Paulo.
✆ (11) 2772-1598
✆ (11) 6219-7736 
www.grupofitwell.com.br

largo são José do belém, 199, belém – são Paulo
Unidade 3 - Praça santo eduardo, 181, Vila  maria, sP

✆ (11) 2�0�-�10� e ✆ (11) 2���-��01
www.vivaacademia.com.br

 aCaDEMIaS

viva acadEMia
unidadE 2  
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The Hundred 
Praça Dr. João Mendes, 52,  
cj 1702 Centro, São Paulo  
✆ (11) 3105-2263 
✆ (11) 9445-9222 

CuRSOS 

Instituto de Bateria 
Bateras Beat Osasco 
Av. Flora, 335, 
Osasco, São Paulo  
✆ (11) 3592-3061  
www.baterasbeat.com.
br/franquias.php?id=7

CuRSOS DE IDIOMaS

Outliers Escola 
de Idiomas
Rua Paul Valery, 66, 
Chácara Santo Antônio, São 
Paulo ✆ (11) 3571-0184 
www.outliers.net.br

PSICOPEDagOgIa

Clínica aura - Maria 
angélica De Biase 
Rua Nelson Camargo, 351 
Jd. Agu, Osasco 
✆ (11) 4304-0471
✆ (11) 4243-7723 

POuSaDaS /  
HOTéIS / CHaLéS 

allia Hotels 
Av. Anisio Fernandes 
Coelho, 1630 Jd. Da Penha, 
Vitória ✆ 0800-283-9988 
www.alliahotels.com.br
RESTauRaNTE 

Picanharia gaúcha 
Rua Ribeiro do Vale, 544, 
Brooklin, São Paulo  
✆ (11) 3721-9000
✆ (11) 3772-0121 
www.picanhariagaucha.
com.br

CLíNICa MéDICa 

Centro Médico Master 
Rua Pedro de Toledo, 376 
Vila Clementino, São Paulo  
✆ (11) 5572-4001 

NuTRICIONISTa 

Natália g. vignoli 
Al. Iraí, 620, cj. 98 
Indianópolis, São Paulo  
✆ (11) 7707-7822
✆ (11) 3333-1269 
www.clinicabiovitta.com.br

ODONTOLOgIa 

Centro Médico Master 
Rua Pedro de Toledo, 376
Vila Clementino, São Paulo 
✆ (11) 5572-4001  
 
OFTaLMOLOgIa 

Centro Médico Master 
Rua Pedro de Toledo, 376 
Vila Clementino, São Paulo 
✆ (11) 5572-4001  
 
PSICOLOgIa 

Luiz Fernando da Cunha 
Rua Capote Valente, 432, 
conj 71 Pinheiros, São Paulo 
✆ (11) 3061-3690
✆ (11) 9449-2375 

TERaPIaS aLTERNaTIvaS

Bella vida Saúde 
e Estética
Rua Evaristo Roque, 174, 
Imirim, São Paulo
✆ (11) 2306-6890  
www.clinicabellavida.com.br

 CAFeteriA

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

D
IV

U
LG

A
ç

ã
O

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

☎ (11) ����-0���

www.almanaquebrasil.com.br

O Almanaque Brasil de Cul-
tura Popular é um periódico 
mensal que se destaca por 
constituir um dos maiores 
acervos sobre cultura popular 
brasileira. Ultrapassa a classi-
ficação de veículo de comuni-
cação para se tornar patrimô-
nio cultural. Apropriando-se 
da essência do significado de 
Almanaque, ou Almanach do 
Árabe, nossas histórias con-
tam a partir de efemérides, e 
em formato de pílulas, o que 
há de melhor na cultura bra-
sileira. A publicação reúne em 
suas páginas, fatos, curiosida-
des e biografias de maneira 
fácil e divertida.

aSSinatuRa
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aPTOS aLugaM-SE

avIaçãO
1 dormitório, frente ao mar, 
para 6 pessoas, 1 dormitório, 
com ou sem garagem, fins de 
semana ou temporada,  
✆ 3978-3844 c/ Daniella.

BELa vISTa
Kit, bem dividida totalmente 
reformada 44m, com armários 
de cozinha e guarda roupa, 
ótima localização próxima ao 
metro, ✆ 3101-1738  
Tratar co Schirley.

guaRuJá 
Astúrias, próximo a praia, 
para 5 pessoas,  
✆ 5589-7373 com Loyda.

guaRuJá 
Astúrias, para fins de 
semana e temporada, ótima 
localização, 8 pessoas, 1vaga 
garagem, ✆ 3062-3246, ✆ 
97114-7134 e ✆ 9964-39131 
c/ Roberto ou Estela. 

guaRuJá 
Pitangueiras, próximo ao 
mar, até 5 pessoas, ótima 
localização, ✆ 3341-0480 e  
✆ 99611-7464  c/ Claudio. 

guaRuJá 
Pitangueiras, 4 pessoas, 
1dormitório, sala, cozinha e 
área de serviço, totalmente 
mobiliado, serviço de praia 
ótima localização,  
✆ 2281-9234 c/ Ana. 

guaRuJá
Pitangueiras, 4 pessoas, 
1dormitório, sala, cozinha, 
sacada/área condomínio com 
serviço de praia, vaga de 
garagem, ✆ 3904-5115  
Falar 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 c/ D. Neyde.

MONgaguá 
1 dormitório, sala, cozinha, 
lavanderia,1 vaga, com 2 
sacadas, há uma quadra praia, 
temporada, final de semana, 
6 pessoas,  ✆ 2280-7084,  
✆ 97476-4185 e  
✆ 99852-0669.

PRaIa gRaNDE 
Aviação, para 6 pessoas, 1 
dormitório, sala, cozinha,1 
vaga, próxima ao mar, 
temporada, final de semana, 
✆ 3966-3523.

PRaIa gRaNDE
Aviação, temporada,  
✆ 98487-4885 e  
✆ 2253-0068  
Com Vilma após as 21horas.

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

PRaIa gRaNDE
Cidade Ocean, 2 dormitório, 
2 banheiros, demais 
dependências, 1 vaga, 
temporada e finais de 
semana, 8 pessoas,  
✆ 3743-8826/ ✆ 99901-4277 
c/ Orlando/Cleuza.

PRaIa gRaNDE
Forte com 2 
dormitórios,1vaga, mobiliado, 
ventilador de teto para 8 
pessoas, ✆ 2082-3945 e  
✆ 97335-3050.

PRaIa gRaNDE 
Forte/ Boqueirão, até 8 
pessoas, 1 dormitório, sala, 
sem garagem, uma quadra 
da praia, fins de semana e 
temporada R$ 100, diária ✆ 
2996 -7615 Lucia.

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

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

SaúDE 
1 dormitório c/ armário 
embutido, cozinha, área 
de serviço,  sala para 2 
ambientes, todo reformado, 
localizado a 200m do metrô 
Saúde, ✆ 5058-1800.

aPTOS. vENDEM-SE

INTERLagOS 
Jardim Marajoara, 
3dormitórios, uma vaga, 
60m2, lazer completo, tem 
apenas 2 anos, primeiro 
proprietário R$ 300 mil  
✆ 99993-2789. 

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

JaguaRé 
2 dormitórios, 1 suíte, sala 
estar e jantar, cozinha, 
serviço, 2 garagens, entrega 
mar/13, entrada de R$ 110 
mil+Financiam.  
✆ 99149-3996 c/ Silvana. 

OSaSCO 
Innova Blue, 2 dormitório, 
1suíte, 7º, R$ 100 mil 
+ financiamento, de 
aproximadamente de R$ 136 
mil, para outubro/12,  
✆ 3691-8596 e ✆ 98635-1068  
com Adilson.

OSaSCO 
Jd Piratininga, 3 dormitórios, 
2 banheiros, sala com 2 
ambiente, cozinha ampla, 1 
vaga privativa coberta, local 
próx. a Rod. Castelo Branco 
Marginal Tietê e Pinheiros, 
área de 99,3 m2 R$ 210 mil, 
✆ 3686-5325 Antonio.

PRaça áRvORE
Próximo ao metrô Praça 
da árvore, 2 dormitório, 3º 
opcional, 68 m, mobiliado, 
bem cuidado, ✆ 5589-7373 
com Loyda.

PRaIa gRaNDE 
Aviação, 88m2, 3 dormitórios, 
1suíte, linda sacada c/vista 
para mar, armário embutido, 
uma vaga, documentos ok, 
R$ 280  mil, ✆ 99434-1396 
c/ Alves.

PRaIa gRaNDE  
Próximo Caiçara, 2 dormitório 
com uma suíte, 2 sacadas, 
1vaga demarcada, sala L, 
cozinha c/ armário mobiliado, 
rua da praia, R$ 160 mil, ✆ 
14- 8809-2575

SaNTaNa 
3 d., 2 vagas, lazer completo, 
83 m2, 15º andar, novo, no 
contra piso, Ecolife Santana, 
✆ 97185-2988 c/ Telma.

TaTuaPé
3 dormitórios 1suíte, sala, 
cozinha, sacada, uma vaga, 
61 metros, em frente ao 
Corinthians, entrega jan/13,  
R$ 40mil + mensais de R$ 
1.230, ✆ 97644-3675. 

CaSaS aLugaM-SE

CaRaguaTaTuBa 
Temporada,  300m da 
praia, para 10 pessoas, c/ tv, 
churrasqueira, 3 vagas, ✆ 
2293-4404 ✆ (12) 3882-5039 
c/ Giuseppe.
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CaRaguaTaTuBa
3 dormitórios, 4 vagas, 
600m da praia, mobiliada, 
temporada e final de 
semana,✆ 2746-4944 c/ Dora 
ou Manoel.

ITaNHaéM 
3 dormitórios, 3 vagas, 
próximo a colônia do Itaú, 
temporada, feriado e final de 
semana ✆ 2641-1447 e ✆ 
99649-6747 c/Ademir.

PRaIa gRaNDE 
Caiçara, 3 dormitórios, 
piscina, salão de jogos, 
churrasqueira, 4 vagas, ✆ 
2684-4579 e ✆ 99777-3501, 
c/ Sandra.

PRaIa gRaNDE 
Vila Tupi, 12 pessoas, R$ 
130/ dia, 6 pessoas, R$ 65/ 
dia, vaga, churrasqueira, 
ventilador teto ,✆ 4703-6492 
e ✆ 99372-4926 c/ Lucia/ 
Aristides.

SãO MIguEL 
dormitórios, cozinha, área de 
serviço, para uma ou duas 
pessoas, fica próximo ao Extra 
da Av. São Miguel,✆ 99291-
5423. 

SaNTO aNTONIO PINHaL
4  dormitórios, 2 suítes, sala 
c/ lareira, salão de jogos, 
piscina, churrasqueira, 10 
pessoas ou + R$ a combinar, 
✆ 3966-3523 c/ Neyde ou ✆ 
3892-5080 c/ Cláudia.

CaSaS vENDEM-SE

aLTO DO MaNDaQuI
Três casas, área de 158.11m, 
R$ 350 mil, aceito contra 
proposta, próximo ao 
supermercado Andorinha ✆ 
2267-1991 e ✆ 99564-2923  
Falar com Simone.

CONDOMíNIO FECHaDO 
Sobrado Novo, 1 ano de uso, 
4 suítes, mobiliado, piscina, 
churrasqueira, 6 vagas, KM39 
da Rod. Raposo Tavares, SP 
R$ 570 mil, ✆ 99946-8409 c/ 
Marco.

DOM BOSCO 
Trem Dom Bosco e Metrô 
Itaquera 2 dormitório, sala, 
cozinha, condomínio fechado, 
só venda R$ 215mil, ✆ 
99806-1540 e ✆ 4485-2892 
c/  Osvaldo.

gaLPaO 
8 m de frente por 20 m de 
fundos área de 160 m,  
R$ 300 mil com proprietário, 
aceito contra proposta 
urgente, ✆ 2267-1991 e ✆  
99564-2923 Simone.

JaRaguá
Condomínio fechado, 2 suítes, 
cozinha, sala, lavanderia, uma 
vaga e estacionamento p/ 
visita, lazer e segurança  
✆ 3941-5690, c/ Joana. 

JuQuITIBa 
Chácara 1260m², 5 
dormitórios sendo 2 suítes, 
cozinha, sala, casa toda 
avarandada, piscina, área de 
churrasqueira, garagem 2 
carros coberta, quintal, estuda 
permuta, ✆ 4681-1753. 

MaNDaQuI SP 
Sobrado, c/ 3 dormitórios, sala 
grande, varanda, lavanderia, 
terreno, garagem para 2 
autos, vendo ou troco, para 
apto nos bancários,  
✆ 99629-9680 c/ Sebastião.

PaRQuE S. LuCaS 
3 dormitórios sendo 1 
suíte, um escritório, cozinha 
planejado, copa, sala ampla, 
garagem para 2 carros R$ 350 
mil,  ótima localização,  
✆ 2987-6615. 

TaTuaPé
Bela mansão, R. Vitório 
Ramalho, aceito aptos no 
mesmo bairro, valor avaliado 
R$ 1.350,000, estudo 
proposta, ✆ 99629- 9680 c/ 
Sebastião.

v. PRuDENTE 
Sobrado, 2 suítes, closet, 
armarário, lareira, lavanda, 
edícula, dormitórios, 
empregados, 2 vagas, próxima. 
Av. Anhaia Mello e metrô, R$ 
320 mil, ✆ 2116-4611.

TERRENOS

gRaNJa vIaNa
Parque das Artes, Estr. 
Capeava condições de 
financiamento, 707 m², peq. 
aclive, R$ 150 mil, - 99151-
5010 c/ Marco ou 3783-3651 
c/ Sandra ou Marco à noite.

IBIúNa
Cond. fechado, 5 km 
do centro, 1450 metros 
quadrados, c/escritura, R$ 55 
mil - 99397-7074/ 3696-2546 
c/ Joelma após as 20h30.

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

PaRDINHO SP 
390m, ótimo condomínio com 
lago, clubes, fácil acesso com 
portaria na Rodovia Castelo 
Branco km 196. Documentos 
ok. R$ 22 mil ✆ 5180-2631 
Maíte.

PERuIBE SP 
Estância, Balneária Bel Mira 
Novais, 11 x 34 374m, com 
duas frentes, com escritura  
✆ 3904-5115c/ Ildefonso. 

zONa LESTE
Próximo a Avenida Jacu 
Pêssego endereço Rua 
Periquito 14A Bairro, Jardim 
Nova Vitória, tamanho 
5x25m, R$ 37 mil  
✆ 98324-8926. 

vEíCuLOS

aSTRa SEDaN 200�/200�
ADVANTAGE 2.0 Flex, preto, 
completo, único dono, 60.000 
km, R$ 29 mil ,excelente 
estado, ✆ 2098-5053  
Falar com Osvaldo.

CELTa 1.0 FLEx 0�/0� 
Cinza metálico, 4 portas, 
único dono, trio elétrico, 
53.000 km, super conservado, 
doc. ok, R$ 18.200, 
✆ 7998-6620 c/ Adriana.

CELTa SPIRIT FLEx
2 portas, básico, 2º dono, 
perfeito estado, 40.000 km,  
R$ 16 mil, ✆ 4328-0834. 

CORSa SEDaN 1.� �v gLS 
2000/2001
Completo, air bag, alarme, 
carro original doc ok,  
R$ 16.400, ✆ 7065-9120 
Robson.
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CORSa HaTC 1.0 vHC 200� 
4 portas, 59.000 Km, R$ 19 
mil, ✆ 96469-4858.

ESCORT gL �� 1.� gaS 
Vermelho única dona, pintura, 
funilaria mecânica e doc.ok, 
com som R$ 7500, a/c contra 
oferta, ✆ 97217-7641 e ✆ 
3878-6969 Silvia e Nelson.

FIESTa HaTCH 1.�/0� 
Único dono, 72.000km, preto, 
flex, direção hidráulica, ar 
condicionado, vidros elétrico, 
radio, 5 portas, licenciado, 
R$17.500, ✆ 99787-1455 c/ 
Kazu.

gOL gL TuRBO 1��� �� gL 
Turbo legalizado, Turbina 
nova Baggio, cambio forjado 
sapinho, comando samcans, 
pneus novos, catsh tank , 
-  R$ 13. 900, ✆ 3341-0480 e 
✆ 99611-7464. 

kaDETT ��/�� MPFI 
Prata, 2.0, gasolina, vidros 
elétricos, alarme Positron, 
bloqueio de combustível, 
rádio, carro de garagem, ✆ 
3768-0173 c/ Luiz.

MOTOCICLETa HONDa 
Shadow VT 750 2008, preta, 
6.000 km, R$ 23mil,  
✆ 99209-3829.

PEugEOT 20� 
Modelo XR Sport 1.4 flex. 8V, 
4 portas, prata, único dono, 
32.000 km. R$ 28 mil,  
✆ 99209-3829. 

POLO SEDaN 
Confortiline 1.6 flex. 
2006/2007, preto, novinho, 
documentação ok,  
✆ 4323-2676. 

DIvERSOS

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 c/ Danielle.

CaRRINHO DE CHuRROS 
Novo R$ 1.500, ✆ 98282-
4761 c/  Neusélia.  

NINTENDO WII 
dois controles, R$ 500, ✆ 
96469-4858.

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, ✆ 98160-3714.

PROJETOR SuPER � 
Para colecionador, ainda na 
caixa, Sanyo, track sound 
projector, ✆ 2281-9234 c/ 
Ana. 

ROTEaDOR
TP-Link de 108 MBPS, super 
G, sem uso na caixa R$ 110, 
✆ 98617-8821 c/ Carmelo.

ROTEaDOR WIRELESS 
TP-Link 300 MBPS, modelo 
TL-WR841N, sem uso, na 
garantia, R$ 70,  
✆ 99942-4604 c/ Ney.

TINTa SuvINIL 
Três latas de tinta acrílica 
Premium fosca Suvinil, cor 
Tâmara 3,6 litros, própria para 
pintura interna ou externa, 
sem cheiro ✆ 97375-9824 c/ 
Adriana 

vENDO
 2 Net Books R$ 300, cada 
semi-novos, e uma caixa de 
luz nova R$ 180,  
✆ 5527-3644.

vENDO 
Filhotes de cachorro das raças 
Sharpei super enrugados, 
York e Pincher micro, todos de 
ótima genética, ✆ 2206-0977 
c/ Celi ou Armando.

vESTIDO DE NOIva
Tomara que caia manequim 
38, tecido italiano, R$ 650,  
✆ 96435-2328 e  
✆ 2910-0191.

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”

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.



chalés Estrela
do Mar

Os chalés ficam 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 
julho e agosto de 2012, desconto de 

10% + 5% para os associados, sobre os 
valores divulgados no site do chalé

NA PRAIA

OU

NO CAMPO

convênios para
todos os gostos

FO
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PouSada valE
doS PáSSaRoS

PoUsaDa vaLe Dos PÁssaros
estrada do maeda, 1100 - curral  

( 74 Km de sP) – ibiuna
☎ (11) 2�1�-�0�� ☎ (11) ����-1��1

www.valedospassaros.com


