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Ao leitor

O PL 4302, que libera a terceirização das contratações 
para todas as atividades de empresas públicas e privadas, é 
extremamente prejudicial para o país.

Seus efeitos serão nocivos para os trabalhadores porque 
vai reduzir salários, aumentar jornada, a rotatividade e a 
possibilidade de mais acidentes de trabalho.

A terceirização irrestrita no setor financeiro coloca também 
em risco o sigilo bancário, na medida em que decisões 
fundamentais em relação à concessão de crédito e aplicações 
financeiras ficarão fora do controle dos trabalhadores que 
têm as habilidades e competências técnicas e jurídicas para 
desempenhar tais atividades. 

O setor patronal espera poder elevar a terceirização porque, 
assim, reduz os custos com pessoal e, consequentemente, 
aumenta o lucro.

Nossa luta continua em defesa dos trabalhadores e contra 
as reformas trabalhista 
e da Previdência. Vamos 
organizar uma Greve Geral 
e reagir contra a retirada 
de direitos da classe 
trabalhadora.

Traidores

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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Bancários elegem 
Comissão Eleitoral

Capa

Luiz Cláudio Marcolino (Itaú), 
Gilmar Carneiro (Itaú),Luciano 
Ramos (Bradesco), Elaine Cutis 
(Bradesco) e Francisvaldo Mendes 
(Bradesco), bancários sindicali-
zados integrantes da Chapa 1, 
foram escolhidos para compor a 
Comissão Eleitoral que organiza-
rá o pleito que vai definir a dire-
toria do Sindicato para a gestão 
2017/2020.

A Chapa 1, apoiada pela diretoria 
do Sindicato e composta por ban-
cários filiados à CUT e à Intersindi-
cal, obteve quase 100% dos votos 
dos cerca de 1.150 trabalhadores 
de São Paulo, Osasco e região que 
participaram da assembleia reali-
zada em 16 de março, na Quadra 
dos Bancários. A Chapa 2, que 
obteve 14 votos, foi integrada por 
bancários da oposição.

Além de organizar todo o pro-
cesso de votação, a Comissão 
Eleitoral tem a responsabilidade 
também de zelar para que o pleito 
ocorra de forma transparente e 
democrática. A ela será agregado 
um representante de cada chapa 
que vier a concorrer à disputa. 

“A votação para a diretoria do 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, cuja base abrange a capital, 
Osasco e mais 15 cidades, chega a 
ser maior que a de muitos muni-
cípios. São milhares de locais de 

trabalho envolvidos. Portanto, a 
responsabilidade da comissão elei-
toral é grande e nosso trabalho é 
para manter a lisura do processo, 
garantindo que ele seja transpa-
rente e democrático”, afirma Luiz 
Cláudio Marcolino, integrante da 
Comissão Eleitoral.

A presidenta do Sindicato, Ju-
vandia Moreira, destacou a im-
portância da entidade, uma das 
maiores e mais atuantes do país e 
de toda a América. Ela disse ainda 
que diante da atual conjuntura do 
Brasil, com projetos no Congresso 
que visam acabar com a aposen-
tadoria, com os direitos trabalhis-
tas e com os bancos públicos, é 
fundamental manter a entidade 
forte e representativa. “Por isso é 
importante que todos os bancá-
rios e bancárias acompanhem o 
processo eleitoral e compareçam 
às urnas nas datas definidas pela 
comissão. Começar esse processo 

Com a Quadra lotada, categoria escolheu a Chapa 1 para 
comandar o processo que definirá a próxima diretoria do 
Sindicato
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Destaques do mês

com uma assembleia grande como 
essa reforça seu caráter democrá-
tico e participativo.”

A assembleia foi acompanha-
da por representantes da Central 
Única dos Trabalhadores (Nacional 
e São Paulo), Contraf-CUT, Fe-
tec-CUT/SP, Apcef/SP, Afubesp, 
Associação dos Aposentados, Uni 
Finanças (braço da UNI Sindicato 
Global), entre outras entidades.

Calendário eleitoral
A eleição da diretoria do 

Sindicato para a gestão 
2017/2020 será nos dias 
25, 26, 27 e 28 de abril. A 
Comissão Eleitoral divul-
gou as datas em edital na 
edição da 6062 da Folha 
Bancária e na edição da 
quinta 23 do jornal Agora 
São Paulo. O edital também 
está no www.spbancarios.
com.br e afixado nos princi-
pais locais de trabalho.

O prazo para que bancários sindicalizados inscrevam chapas para con-
correr ao pleito iniciou em 23 de março e vai até 7 de abril.

Nos dias da eleição haverá urnas em todos os locais de trabalho em 
que houver bancários sindicalizados de São Paulo, Osasco e os outros 15 
municípios da região, que formam a base do Sindicato. As urnas poderão 
ser fixas ou itinerantes. Haverá urna também na sede do Sindicato (Rua 
São Bento, 413, Centro).

“Vamos nos empenhar para garantir o comparecimento do maior nú-
mero possível de sindicalizados às urnas. É isso que garante a democra-
cia e transparência do processo, que dará legitimidade à diretoria eleita 
e fortalecerá a entidade”, destaca Luiz Cláudio Marcolino, coordenador da 
Comissão Eleitoral, que foi eleita em assembleia no dia 16 de março, por 
quase 100% dos cerca de 1.150 bancários presentes.

Informe-se – Quem tiver dúvida sobre o processo eleitoral pode entrar 
em contato com a Comissão, instalada na sede do Sindicato (Rua São 
Bento, 413, 2º andar, Martinelli), de segunda a sexta, das 9h às 17h; 
ligar para 3188- 5339 ou ainda pelo e-mail: comissaoeleitoral@spbanca 
rios.com.br.
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Mobilização

Nenhum direito a menos

Bancários, metalúrgicos, 
professores, estudantes e integrantes 
de movimentos sociais tomaram a 
Avenida Paulista em ato que encerrou 
o Dia Nacional de Paralisações em 15 
de março.

O movimento convocado pela CUT, 
em resposta à proposta de reforma 
da Previdência de Michel Temer, 
que praticamente acaba com a 
aposentadoria dos trabalhadores da 
cidade e do campo, ganhou adesão 

em todas as regiões do país. O 
objetivo foi também pressionar os 
deputados federais que compõem 
a base do governo para que não 
aprovem projetos que prejudiquem os 
trabalhadores.

Os bancários da base do Sindicato – 
São Paulo, Osasco e região – aderiram 
ao movimento,  paralisando as 
atividades em agências e complexos 
administrativos.

Leia mais no www.spbancarios.com.br.
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Serviço

Faça seu IR no Sindicato
A entidade disponibiliza um novo 

serviço gratuito e exclusivo para 
bancários sindicalizados: o auxílio 
para fazer a declaração de imposto 
de renda de 2016. O serviço já pode 
ser agendado previamente pela 
Central de Atendimento, no 3188-
5200.

O atendimento é no período de 
declaração (até 28 de abril), na 
sede do Sindicato (Rua São Bento, 
413, Centro), das 8h às 20h, nos 
intervalos de 8h às 10h, 12h às 15h 
e 18h às 20h. O horário é sujeito a 

alterações conforme a demanda. 
No dia e horário agendados, 

o bancário deve comparecer ao 
Sindicato de posse da última 
declaração, salva em pen drive, e 
todos os documentos necessários. 
Veja a lista de documentos aqui: bit.
ly/IRnoSindicato.

O serviço é restrito a 
sindicalizados (não inclui seus 
dependentes) e restringe-se ao 
exercício de 2016, não abrangendo 
possíveis pendências de anos 
anteriores.
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Comunicação

Bancários ganham 
novo site

O Sindicato colocou à disposição, 
dede 11 de março, um novo site. 
O endereço continua o mesmo 
(www.spbancarios.com.br), mas o 
conteúdo e a disposição de páginas 
foram totalmente reformulados.

Seja por computador, tablet 
ou smartphone, todos têm a 
possibilidade de acompanhar as 
notícias ou averiguar quais serviços 
são disponibilizados pelo Sindicato.

Uma novidade do novo site é que, 
com apenas dois cliques, qualquer 
informação pode ser compartilhada 
nas redes sociais.

Outras inovações são os espaços 
dedicados a informações exclusivas 

para 
Jurídico, 
Saúde, 
Educação, 
Café dos 
Bancários, 
Sindicato 
Cidadão e 
Esportes.

Já no espaço Escolhidas pra Você, 
o bancário que entrar pela primeira 
vez pode indicar qual banco ou 
serviço seguir. A partir daí, toda 
vez que entrar no site, o sistema 
identificará a sua preferência, 
entregando a lista de últimas 
notícias escolhidas.

Compromisso

Sindicato devolve 
imposto sindical

São Paulo, Osasco e mais 15 municípios, 
envolvendo cerca de 140 mil funcionários  
lotados em agências e complexos 
administrativos. Essa é a base do Sindicato 
que tem a responsabilidade de organizar a 
luta dos bancários por melhores condições 
de trabalho, salários mais justos e, ainda, 
disponibilizar serviços essenciais aos 
trabalhadores.“Para manter essa estrutura 
a entidade conta com mensalidades e 
contribuições aprovadas democraticamente 
em assembleias”, explica a secretária de 
Finanças do Sindicato, Rita Berlofa.

“No mês de março todos os 
trabalhadores com registro em carteira 
têm o desconto de um dia de trabalho. 
Parte desse montante também vai para 
o Sindicato. Mas como não concordamos 
com esse desconto compulsório, há mais 
de uma década a entidade faz devolução 
da parte que lhe caberia aos bancários que 

a pedem. Muitos, no entanto, não chegam 
a tomar essa atitude por entenderem que 
esse dinheiro, na verdade, será revertido 
em prol da luta da categoria.”

O imposto sindical, ou contribuição 
sindical, equivalente ao desconto de um 
dia de trabalho (ou 3,33%),  ocorre desde 
1937, quando foi criado por Getúlio Vargas. 

Após cobrado do trabalhador é 
distribuído da seguinte forma: 10% é 
destinada ao Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), 10% às centrais sindicais, 
5% para a confederação nacional de 
cada categoria, 15% para as federações 
estaduais e 60% aos sindicatos. São esses 
60% que o Sindicato devolve.

O calendário para que os bancários 
com cadastro ativo na entidade solicitem 
o ressarcimento será divulgado pelo 
Sindicato nos próximos meses.
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A inibição pode se tornar um 
entrave na carreira de qualquer 
trabalhador. Para auxiliar o 
bancário a superar essa barreira, 
o Centro de Formação Profissional 
do Sindicato oferece o curso Como 
Falar em Público.

A partir da utilização de recursos 
didáticos e audiovisuais, a 
proposta é auxiliar as pessoas a 
desenvolverem habilidades para 
influenciar e motivar plateias.

Esse treinamento é feito a partir 
de experiências práticas. Para 
isso, os participantes simulam 
apresentações que são filmadas 
e, posteriormente, analisadas 
visando o aprimoramento do 
aluno.

A duração é de 18 horas. 
Entrega de certificado a quem 
tiver 75% de frequência.

O material didático está incluso 
no valor do curso (preços, dias e 
horários no quadro abaixo).

Quebre barreiras e  
domine a arte de  
falar em público

*1  bônus equivale a uma nova sindicalização

Centro de Formação Profissional

Aulas na sede, Rua São Bento, 413, Centro.

CURSOS DE ABRIL A JUNHO DE 2017

CURSO PERÍODO DIAS HORÁRIO

 VALOR 

LOCALPÚBLICO
EM GERAL  ASSOCIADO 

COMO FALAR EM PÚBLICO 3/4 a 7/4 seg. a sex. 19h às 22h  R$ 370  R$ 185 CENTRO

ANÁLISE DE CRÉDITO 3/4 a 20/4 seg. a qui. 19h às 22h  R$ 510  R$ 255 CENTRO

CEA 3/4 a 17/4 seg. a sex. 19h às 22h30  R$ 2.360  R$ 1.180 CENTRO

INGLÊS INICIANTE 4/4 a 18/7 terça 18h45 às 21h15  R$ 1.000  R$ 500 CENTRO

ESPANHOL INICIANTE 6/4 a 24/8 quinta 19h às 22h  R$ 1.000  R$ 500 CENTRO

FRANCÊS INICIANTE 6/4 a 24/8 quinta 19h às 22h  R$ 1.000  R$ 500 CENTRO

MATEMÁTICA FINANCEIRA 8/4 a 27/5 sábado 9h às 13h  R$ 440  R$ 220 CENTRO

CPA10 17/4 a 27/4 seg. a qui. 19h às 22h  R$ 960  R$ 480 CENTRO

CREDITO E COBRANÇA 24/4 a 28/4 seg. a sex. 19h às 22h  R$ 370  R$ 185 CENTRO

CPA20 2/5 a 12/5 seg. a sex. 19h às 22h30  R$ 1.320  R$ 660 CENTRO

Sindicalize-se 
e pague menos

MUITO
BOM

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

Teatro

CASAL TPM 
Dois seres enxergam o mundo de forma to-
talmente diversa, enfrentam a rotina do casa-
mento e da relação homem-mulher desde os 
tempos das cavernas. Bomba relógio prestes a 
explodir. Sábado, 21h. Até 25 de maio. 
Auditório Mube 
(Av. Europa, 218, Jardim Europa)
 (11) 4301-7521
Bilheteria: R$ 60
Sindicalizados e acompanhantes: R$ 20 cada

comédia 12 80 min

SE ESSA RUA FOSSE MINHA
ESPETÁCULO DE BRINCAR
Crianças brincam no palco com Teresinha de 
Jesus e Alecrim Dourado, de antigos jogos de 
rua. A proposta é passar de forma bem leve 
e divertida conceitos e valores para os peque-
nos. Sábado, 17h. Até 25 de maio.
Auditório Mube 
(Av. Europa, 218, Jardim Europa)
 (11) 4301-7521
Bilheteria: R$ 40
Sindicalizados e 
acompanhantes: R$ 15 cada

infantil L60 min

GATOMEU E RATOLETA 
Inspirado no clássico Romeu e Julieta, um Gato 
e uma Rata se apaixonam. Os pais não acei-
tam a união por serem de famílias, credos e 
raças diferentes.  O casal resolve enfrentar a 
tudo e a todos e para viver esse amor. Sábado, 
16h. Até 29 de abril.  
Teatro Maria Della Costa
(Rua Paim, 72)
 (11) 3256-9115
Bilheteria: R$ 40 (Inteira) e R$ 20 (meia) 
Sindicalizados: R$20

infantil L50 min

OS DONOS DO MUNDO
Jovens têm de conviver em um supermercado 
abandonado, enquanto buscam a explicação 
para o sumiço da humanidade. Tudo em qua-
tro atos: Fim, Ascensão, Declínio e Redenção. 
Todos acompanhados por trilha sonora de clás-
sicos do rock. Sábado, 19h. Até 29 de abril.
Teatro Santo Agostinho 
(Rua Apeninos, 118, Aclimação)
 (11) 3209-4858
Bilheteria: R$ 60 
Sindicalizados: R$ 30. 

drama 70 min 12

Abre de segunda a sexta, 
às 14h30 para quem gosta 
de degustar um delicioso 

cafezinho com toda 
tranquilidade, e vai até as 
23h, com shows ao vivo 

às sextas-feiras. 
 

Vem curtir!

Bancário

10
SINDICALIZADO

TEM %

   DE DESCONTO



Teatro 11
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TRÊS HOMENS BAIXOS 
Comédia de costumes sobre as facetas do uni-
verso masculino, reveladas a partir do ponto 
de vista dos personagens Ciro, professor uni-
versitário; Samuca, banqueiro de jogo do bi-
cho; e Titi, publicitário gay. Amigos de infância 
que se encontram periodicamente para colo-
car o papo em dia. Sábado, 21h; domingo, 
18h. Até 30 de abril. 
Teatro Santo Agostinho 
(Rua Apeninos, 118, Aclimação)
 (11) 3209-4858
Bilheteria: R$ 50 
Sindicalizados e dependentes: R$ 20.

comédia 14 80 min

REVISTA TEATRO AQUI

www.revistateatroaqui.com.br

A nova edição 
da revista Teatro 

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

R$ 29,90.

 (11) 3542-1509
 (11) 98711-8847

revista@teatroaqui.com.br

        FIQUE LIGADO
Antes de sair de casa, confirme os horários por meio dos 

telefones dos teatros. As salas de espetáculos estão sujeitas 
à lotação, por isso, chegue sempre com antecedência. 
Apresente a carteirinha ou carta de sócio do Sindicato na 
bilheteria para obter o desconto.

Os alunos da Escola Mundial voltam das férias e reencontram a 
professora Helena, a faxineira Graça e a diretora Olivia. Enquanto 
a diretora tenta manter a ordem, a escola recebe a visita de um 
rico empresário e sua secretária. Começa uma aventura de muito 

suspense envolvendo um quadro antigo e um tesouro secreto. Sextas, 
20h, sábado, 16h e domingo, 11h e 15h. Até 9 de abril.

Teatro Santander
(Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041)

 (11) 4800-6800
Sindicalizados: 20% de desconto em 

todos os setores nos ingressos inteiros 

Não cumulativa com demais benefícios

L100 minmusical

Carrossel - O Musical 
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Associados ao Sindicato pagam 
o preço único de R$ 13,40 para 

assistir aos filmes em exibição na 
rede Cinemark. Não há restrições 
quanto a horário ou dias da se-
mana, mas cada associado pode 

adquirir no máximo seis ingressos 
por vez. Recomenda-se chegar à 
sessão com antecedência, uma 
vez que os vale-ingressos são 

trocados na bilheteria. Mas aten-
ção: as salas Cinemark Shopping 

Iguatemi, Cinemark Bradesco 
Prime e as salas 3D e XD não 

estão incluídas no convênio. Os 
vale-ingressos devem ser adquiri-
dos na Central de Atendimento do 
Sindicato, na Rua São Bento, 413, 
Centro. Pagamento somente à vis-

ta (dinheiro, débito e crédito).

CINEMA MAIS BARATO

Convênios

CLÍNICA SALUBRE

Av. Campanella, 1019, Itaquera, São Paulo
(11) 2047-7491
(11) 2026-1968

www.clinicasalubre.com.br 

Cel bem-casados

Está pensando em se casar? 
Então saiba que a Cel bem-casa-
dos está com uma promoção 
de bem-casados para bancári-
os sindicalizados: R$ 2,50 por 
unidade para pedidos acima de 
100 doces. 

A casa ainda oferece descon-
tos de até 15% no pagamento 
à vista para biscoitos recheados 
com nozes, damasco e choco-
late, por exemplo. 

(11) 96858-3424  
(11) 3713-4460

Informações:
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Eco Mercato
Av. Ipiranga, 200, loja 
58/59, República, ED. 
COPAN

 (11) 3151-6099

www.ecomercato.com.br

R. São Bento, 279, Cj211, 2º Andar, Centro
São Paulo - SP

(11) 3101-7019

Vai comemorar?

Qual a ocasião?

VIVA 
FESTA!!!
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Classificados

APARTAMENTOS PARA ALUGAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GUARUJÁ
Pitangueiras, mobiliado, 2 dorms., 2 wc, sl 2 
amb., coz., a.serv.,1 vg, varanda, próx. praia, 
vista parcial do mar, p/6 pessoas, temporada e 
final de semana. 
 (11) 99548-8384

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VEREDAS  
DO CARMO 
3 dorms., armários  
embutidos, box,  
lavanderia e sacada  
envidraçadas, único  
dono, com escritura  
e documentação  
tudo em dia,  
lazer completo.  
sidney.ramires@yahoo.com.br

APARTAMENTOS À VENDA

CASAS À VENDA

CAMPINAS
Bairro de chácaras residenciais de 1.000 m², 
c/ 2 dorms., 1 suíte, sl 2 amb., copa/coz, wc 
social, varanda, garagem coberta, pomar 
produzindo, R$ 390 mil, aceito troca por casa 
em Valinhos de menor valor.  
 (11) 97485-6501

JD. INDEPENDÊNCIA
Sobrado, 2 suítes, armários, corredor lateral, 
espaço para churrasqueira, lavanderia, dorm. 
de empregada, edícula, 2 vagas na garagem, 
prox. Monotrilho R$ 550 mil. 
 (11) 99939-6613 c/Ricardo.

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

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

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



FB em Casa - nº 43 - março/abril - 2017

15

A ferramenta 
relativa aos 
classificados 

ainda está em 
desenvolvimento 

no novo 
site (www.

spbancarios.
com.br). Em 
breve será 

disponibilizado 
aos sócios.

CLASSIFICADOS EM 
CONSTRUÇÃO

Os classificados dirigem-se exclusivamente aos bancários 
sindicalizados. Para assegurar a manutenção do serviço gratuito, 
só serão aceitos pedidos de compra, venda, troca e locação de 

interesse direto e exclusivo do associado e não destinados a fins 
comerciais. Prestação de serviços, tratamen tos, intervenções, 

produtos farmacêuticos, cosméticos, clínicas e assuntos 
religiosos, bem como mais de uma solicitação por associado, 

não serão aceitos. Em função da restrição de espaço, os pedidos 
serão atendidos por ordem de chegada. O item anunciado é de 

responsabilidade exclusiva do solicitante.

Para anunciar:
www.spbancarios.com.br em “Classificados”

JANDIRA
Condomínio fechado  Res. Nova Paulista, 300m², Lote 04, Quadra Z-02, 
sit. na Rua Adelino Pinheiro, tx cond. R$ 345, asfaltado, vigilância 24 
horas, escritura OK. R$135 mil.  
wilsonjunior66@gmail.com

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

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

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

SOROCABA
Jd. Wanell Ville, excelente local, pronto p/construir oportunidades,  
R$150 mil.  
 (11) 3782- 3904  
 (11) 95705-2741  
 (11) 96282-9220 c/ Roberto ou Tania.

CORSA SUPER WAGON 
GM, 2000/01, trio elétrico, alarme, licenciamento 2017 OK,  R$ 10.500.  
 (11) 95278-8349

FIT LX 1.4 2007/08 FLEX  
Câmbio manual, mecânica e documentação em ordem; 122 mil km 
rodados; zn sp; estudo troca por HB20 x ou Pajero tr4, pago diferença, - 
kikily_ly@hotmail.com

RENAULT LOGAN  
2011/11 
1.0, 16V, Flex, 4p,  
manual, vermelho,   
37 mil KM,  IPVA 2017  
quitado, Valor: R$19 mil.  
 (11) 979642341 c/ Edson 
 (11) 5547-0591 c/ Adalia.

TERRENOS

VEÍCULOS

CASAS PARA ALUGAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VARIADOS

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

CELULAR ASUS 
Smartfhone Asus dourado,  
com nota fiscal, comprado  
em jan/17, tela trincada  
(a tela trincada não afeta o touch)  
apenas na ligação fica preta, demais. 
 (11) 96605 7069.



Faça uma simulação em um de nossos postos:

Rua São Bento, 413

De segunda a sexta, 

das 10h às 18h

 (11) 3188-5314 

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

Avenida Pres. 

Castelo Branco, 150

De segunda a sexta, 

das 11h30 às 17h30  

 (11) 3681-4267

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

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

Centro Paulista osasco berrini

contas contas

contas

contas
contas

contas

cartões de
crédito

juros

Antecipação da
restituição do IR

dívidas

cheque
especial

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

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

Ao lado dos bancários

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

www.bancredi.com.br

Bancredi
PODE CONTAR 
com a


