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R$ 695,8 milhões
para os bancários
Valor corresponde à conquista após negociação 
com Itaú sobre previdência complementar
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Ao leitor

Este mês vamos disponibilizar a consulta para a 
Campanha Nacional dos Bancários 2016. É importan-
te a participação de todos, já que o resultado servirá 
de base para a pauta de reivindicações da categoria.
Além da luta por empregos e salários, os bancários 

têm de estar preparados para a defesa da aposenta-
doria, que está ameaçada por um “governo” ilegíti-
mo, contra as ameaças de terceirização, entrega do 
pré-sal a grupos estrangeiros, privatização das esta-
tais, na defesa dos bancos públicos.
Em julho serão realizadas as conferências que re-

únem delegados de todos os estados. A decisão que 
sair desses encontros será discutida na Conferência 
Nacional, com trabalhadores da categoria bancária 
de todo o Brasil.
A força dos bancários vem da união. Neste momento 

é fundamental unificar nossas lutas, inclusive com os 
trabalhadores das de-
mais categorias, para 
defender direitos fun-
damentais que estão 
em risco, nesse con-
luio feito entre setores 
do empresariado, do 
governo interino e do 
Parlamento, para reti-
rada de direitos.

Campanha 2016

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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R$ 695.8 milhões 
assegurados

Capa

Lutar ao lado 
do Sindicato é a 
certeza de muitos 
avanços, seja por 
meio de protestos 
ou do empenho 
em negociações. 
Uma das provas 
disso contemplou 
os integrantes do 
Itaubanco CD, um dos planos de 
previdência complementar do Itaú 
que teve excedente de R$ 1,418 bi. 

O valor veio de desligamentos de 
funcionários, rentabilidade acima 
da inflação e ganho de ação judi-
cial referente à imunidade tribu-
tária. A boa notícia: parte desse 
saldo, de R$ 695,8 milhões, será 
distribuído linearmente aos parti-
cipantes, conquista dos sindicatos 
e conselheiros eleitos da Fundação 
Itaú Unibanco em três anos de 

negociação com o banco.
Dos 21.189 participantes benefi-

ciados, 10.421 são ativos, 4.428 as-
sistidos (aposentados) e 6.340 entre 
autopatrocinados (funcionários que 
saíram do banco, mas que continu-
aram contribuindo para o fundo) e 
BPD (Benefício Proporcional Dife-
rido). Isso representará acréscimo 
médio de 11% sobre o saldo total 
de cada participante.

Após três anos de negociação do Sindicato, Itaubanco CD 
fará distribuição do montante a 21.189 participantes

JURÍDICO ATUANTE RECUPERA R$ 69 MILHÕES
Apenas nos primeiros cinco meses deste ano, os bancários recuperaram cerca de 

R$ 69 milhões, por meio do jurídico do Sindicato. O valor é resultado de ações indi-
viduais e coletivas e de acordos em CCVs (Comissões de Conciliação Voluntária).

Ao todo foram 189 trabalhadores beneficiados em ações individuais. Entre eles 
um processo que rendeu cerca de R$ 1,7 milhões a uma trabalhadora após mais de 
uma década de contenda.

Chegaram ao desfecho duas ações coletivas com mais de vinte anos de trami-
tação: do antigo Meridional (controlado pelo Santander) – cerca de R$ 727 mil a 
606 ex-funcionários – e do Banerj (comprado pelo Itaú) – distribuiu cerca de R$ 9 
milhões a 676 trabalhadores. 

As CCVs resultaram em 628 acordos entre bancários e instituições, com paga-
mento de R$ 43,6 milhões.

PLANTÃO – O Sindicato disponibiliza assessoria jurídica mediante agendamento 
pelo 3188-5200. O atendimento presta consultoria sobre dúvidas trabalhistas e 
previdenciárias, bem como ingresso de ações judicias.

www.spbancarios.com.br/ 
Noticias.aspx?id=15003

Processo de negociação foi longo, mas resultou em conquista
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Destaques do mês

Imposto sindical

Banco do Brasil

Finanças

Solicitação até dia 30

Chapa 3 vence na Previ

Aprovação unânime

Os trabalhadores com cadastro ativo 
no Sindicato devem ficar atentos ao 
prazo para solicitar a devolução do 
imposto sindical: começa às 8h de 21 
de junho e termina às 18h de 30 de 
junho, exclusivamente pelo site (www.
spbancarios.com.br). O crédito de 60% 
do valor descontado em março – e que 
caberia ao Sindicato – será feito a partir 
de 15 de julho. A taxa é determinada por 
lei. Por ser contra a cobrança, o Sindicato 
devolve sua parte aos bancários com 
cadastro ativo na entidade.

Uma central telefônica (3188-5225) 
prestará esclarecimentos de segunda 
a sexta das 8h às 20h, de 21 a 29 de 
junho, e das 8h às 18h, em 30 de junho.

CIDADANIA – O Sindicato abre a 
possibilidade de os bancários utilizarem 
parte ou a totalidade do imposto 
sindical devolvido para ajudar a 
Fundação Projeto Travessia, que realiza 
ações voltadas a resgatar crianças e 
adolescentes em situação de risco social 
(saiba mais no www.travessia.org.br).

A Chapa 3, Compromisso com 
Associados, apoiada pelo Sindicato, 
venceu com 27.201 votos a eleição 
encerrada em 27 de maio.

“Nós, da Chapa 3, vamos lutar junto 
com os sindicatos e participantes 
de outros fundos para impedir a 
aprovação do projeto [PLS 388/2015], 
do senador Paulo Bauer [PSDB-
SC], que impede a eleição para a 
diretoria e parte dos conselheiros 
nessas entidades”, afirmou Marcel 

Barros, reeleito para a Diretoria de 
Seguridade da Previ. 

CAMPANHA NACIONAL – O 
Congresso Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil, de 17 a 19 de 
junho, definirá a pauta específica 
a ser entregue ao banco público 
para a discussão do acordo aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Acompanhe pelo www.spbancarios.
com.br.

Os bancários sindicalizados 
aprovaram, por unanimidade, as contas 
do Sindicato referentes ao exercício de 
2015, em assembleia em 31 de maio.

Como todos os anos, o balanço 
patrimonial foi divulgado com 
antecedência aos associados. Foi 
publicado na Folha Bancária nº 5.973 
(24, 25, 27 e 30 de maio), e está 
disponível no site do Sindicato, na 
versão digital da edição.
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7

Caixa Federal

Itaú

BradescoSantander

Risco de privatização

Aditivo
em debate

Na luta pelos
empregos

Sem
trégua para 
demissões

Defensor da abertura de capital da 
Caixa (em bom português, privatizar), 
Gilberto Occhi foi o nome definido 
entre o Partido Progressista (PP) e o 
“governo” interino de Michel Temer 
para a presidência da estatal. A posse 
ocorreu em 1º de junho.

“Se alguém tinha alguma dúvida 
do que esse governo golpista iria 
fazer, agora não há mais o que 
argumentar. Assim, temos de nos unir 
para intensificar a mobilização para 
preservar a Caixa 100% pública e lutar 

em defesa de nossos direitos”, afirma 
o diretor do Sindicato Dionísio reis.

CONECEF – O 32º Conecef 
(Congresso Nacional dos Empregados 
da Caixa), de 17 a 19 de junho, 
debate os temas que deverão 
integrar a pauta de reivindicações 
específicas para negociação do 
Acordo Aditivo à Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT).

Acompanhe pelo www.spbancarios.
com.br.

Para forçar o banco a cessar as 
demissões, o Sindicato realizou 
paralisações que atingiram complexos 
como CT, CAT e Ceic. Houve ato 
lúdico, com dirigentes trajando luto 
e portando cruzes. Leia mais no 
www.spbancarios.com.br/Noticias.
aspx?id=14997.

Para conter a onda de demissões 
no Bradesco, que reduziu 1.466 
postos de trabalho apenas no 
primeiro trimestre deste ano, o 
Sindicato tem promovido uma série 
de manifestações.

Além de paralisações em 
agências das zonas norte, sul, 
Centro e complexo Nova Central, os 
trabalhadores também protestaram 
com ato lúdico na Cidade de 
Deus, representando o calvário do 
bancário. Leia no www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=14938.

Garantia de emprego, melhoria nas 
condições de trabalho e PPRS (Progra-
ma Próprio de Remuneração Santan-
der) são alguns dos temas que estão 
sendo discutidos por dirigentes sindi-
cais e o banco espanhol para renovação 
do Acordo Aditivo à Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT).

Acompanhe o resultado das negocia-
ções pelo www.spbancarios.com.br.

PAUTAS ESPECÍFICAS

Os funcionários do Itaú, Bradesco, 
HSBC, Mercantil do Brasil 

realizaram encontro nacional dias 
7 e 8 de junho para definir pautas 

específicas a serem negociadas 
com os bancos. Acompanhe pelo 

www.spbancarios.com.br
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Golpe

Reaja ou diga
adeus a seus direitos

Em menos de um mês de Michel 
Temer à frente da Presidência da 
República está confirmado que o golpe 
contra a democracia foi principalmente 
um golpe contra os trabalhadores. 
O “ministro” do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, anunciou apresentar até 
agosto proposta de revisão das 
leis trabalhistas e defende que o 
trabalhador ajude a definir até que 
ponto pode fazer “sacrifícios”.

“Esse ‘governo’ não prevê uma 
medida sequer que afete os ricos. 
Só o trabalhador vai pagar a conta. 
Eles falam em reforma da Previdência 

com aposentadoria mais tardia, 
terceirização ilimitada, flexibilização 
de direitos previstos na CLT. Propõem 
toda essa contenção de gastos para 
pagar juros da dívida pública e quem 
ganha com isso são os rentistas 
de sempre: banqueiros”, critica a 
presidenta do Sindicato, Juvandia 
Moreira. “Não vamos ficar assistindo 
esse desmonte do Estado, essa 
retirada de direitos. Vamos à luta.”

Os movimentos sindical e social 
protestam contra tudo isso. Confira no 
www.spbancarios.com.br e fortaleça a 
resistência a diversos ataques.

TERCEIRIZAÇÃO E DESEMPREGO: o presidente do Banco Central, 
ex-economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco, Ilan Goldfajn, já decla-
rou ser favorável ao aumento do desemprego e à redução do salário 
mínimo para combater a inflação, além de defender a terceirização. 

FLEXIBILIZAÇÃO DA CLT: ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira 
afirma apresentar em 90 dias proposta de revisão das leis traba-
lhistas e quer que trabalhador defina até que ponto pode fazer 
“sacrifícios”.

APOSENTADORIA SÓ AOS 65: o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, defende aumento do tempo de contribui-
ção e idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se 
aposentarem. 

PRIVATIZAÇÃO GERAL: a Ponte para o Futuro, programa de Temer, 
já anunciava privatizar “tudo o que for possível”, o que pretende ser 
colocado em prática com a Medida Provisória 727, editada no dia 
da posse do interino, em 12 de maio. A MP dá condições para que o 
Estado privatize o patrimônio público. O anúncio de medidas como 
o fechamento de agências da Caixa preocupa os bancários.

BNDES PARA RENTISTAS: as medidas anunciadas por Temer preve-
em a retirada de mais de R$ 100 bi do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social para pagar o Tesouro. Dinheiro 
que deveria ser investido no crescimento das empresas e do país, 
e consequente criação de empregos, indo direto para quem aplica 
dinheiro e ganha com a alta taxa de juro.
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Uma das ferramentas para quem deseja 
ter mais chances na ascensão profissional 
nos bancos é ter conhecimentos gerais e 
específicos para desempenhar bem 
as funções.

Para isso, o Centro de Formação Profis-
sional do Sindicato oferece uma série de 
cursos para que o trabalhador possa se 
aprimorar. Um deles é o de Crédito e Co-
brança, que tem ênfase em inadimplência. 

O conteúdo programático envolve con-
ceitos de crédito, mostrando claramente a diferença de empréstimo e financiamento. 
Também aborda análise de risco e retorno, parâmetros para a concessão.

Os alunos também aprendem a se comunicar melhor com os clientes pessoas físicas e 
jurídicas, visando aprimorar a abordagem para efetuar cobranças por meio do telefone. 

A carga é de 15 horas, garantindo certificação a quem tem 75% da frequência. 
Veja turmas, horários e outros cursos abaixo.

Verba de requalificação – Os trabalhadores 
dispensados sem justa causa pelos bancos têm 
direito à verba de R$ 1.349,70 destinada a cursos 
de qualificação profissional. Esse recurso pode ser 
utilizado nos cursos do CFP.

O ex-empregado tem 90 dias, contados da data 
da dispensa, para solicitar o direito ao banco. A ins-
tituição financeira faz o crédito diretamente à em-
presa ou entidade, após receber as informações: 
identificação da instituição natureza, duração, valor 
e forma de pagamento do curso. O banco pode 
optar por fazer o reembolso ao ex-empregado.

Saiba como lidar
com inadimplência

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.

Sindicalize-se 
e pague menos

*1  bônus equivale a uma nova sindicalização

MUITO
BOM

ser sindicalizadoE

Centro de Formação Profissional

CURSOS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2016

CURSO PERÍODO DIAS HORÁRIO
VALOR

PÚBLICO 
EM GERAL ASSOCIADO

CPA20 13/6 a 24/6 seg. a sex. 19h às 22h30 R$ 1.180 R$ 590 

CPA20 13/6 a 24/6 seg. a sex. 19h às 22h30 R$ 1.180 R$ 590 

ANÁLISE DE CRÉDITO 18/6 a 30/7 sábado 8h às 13h R$ 510 R$ 255 

CEA 27/6 a 8/7 seg. a sex. 19h às 22h30 R$ 2.360 R$ 1.180 

COMO FALAR EM PÚBLICO 27/6 a 1/7 seg. a sex. 19h às 22h R$ 370 R$ 185 

CONTABILIDADE 4/7 a 14/7 seg. a qui. 19h às 22h R$ 440 R$ 220 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 4/7 a 14/7 seg. a qui. 19h às 22h R$ 440 R$ 220 

ESPANHOL INICIANTE 4/7 a 21/11 segunda 19h às 21h R$ 1.000 R$ 500 
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Localizado no emblemático e histórico 
edifício Martinelli, o Grêmio Recreativo 
Café dos Bancários é o local ideal para 
reunir os amigos no final da tarde e 
início da noite. 

Abrigado na sede do Sindicato (Rua 
São Bento, 413, próximo à estação São 
Bento do metrô), no tradicional Edifício 
Martinelli, o Café funciona de segunda 
a sexta-feira, das 17h às 23h, e tem 
diversos tipos de petiscos, porções, 
lanches, além de drinques em geral e 
sempre uma cervejinha bem gelada. 

Todas as sextas-feiras e vésperas de 
feriado tem música ao vivo para animar os bancários de todos os gostos.

A entrada é exclusiva para sindicalizados e seus convidados. Sócios 
ganham 20% de desconto na hora de pagar a conta.

Café dos Bancários

Teatro

TRAIR E COÇAR É SÓ COMEÇAR
Comédia de maior sucesso do teatro brasileiro com-
pleta 30 anos em cartaz. No elenco atual, a famosa 
empregada Olímpia é interpretada por Anastácia 
Custódio. Sextas e sábados, 21h; domingos, 20h. 
Até 26 de junho.
Teatro Bibi Ferreira 
(Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931)
 (11) 3105-3129
Bilheteria: sex. e dom. - R$ 60; sáb. – R$ 70
Sindicalizados e um acompanhante: 50% de 
desconto sobre o valor da inteira.

comédia 12 120 min

A BELA E A FERA - 20 ANOS
Um jovem príncipe mimado e insensível. Numa 
noite de inverno, uma velha mendiga oferece a ele 
uma rosa em troca de abrigo, mas ele repugnado 
pela feiura dela, zomba da oferta e a manda embo-
ra. A velinha, porém, se torna uma bela feiticeira e 
o transforma numa fera horrenda. Com a chegada 
da jovem Bela, a história ganha um novo rumo. 
Em cartaz aos sábados, 16h. De 21 de maio a 30 
de julho. 
Teatro Ruth Escobar 
(Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista)
 (11) 3289-2358
www.teatroruthescobar.com.br
Ingresso custa R$ 40 cada.
Sindicalizados e até 5 acompanhantes: R$ 15 cada.

Linfantil 60 min

CIGARRA E A FORMIGA
UMA AVENTURA ECOLÓGICA 
Pingo d’água mora num rio poluído próximo à casa 
do seu Formiga. Ciente de possível catástrofe devido 
a desrespeitos ao meio ambiente, Pingo chama as 
crianças para intimarem os adultos para que respei-
tem o planeta. Sábados, 17h. Até 26 de junho. 
Teatro Maria Della Costa 
(Rua Paim, 72, Bela Vista)
 (11) 3256-9115
Bilheteria: R$ 40. 
Sindicalizados e até 5 acompanhantes pagam R$ 15 
cada (para até seis pessoas).

Linfantil 50 min

A CHAPEUZINHO VERMELHO
Clássico do contos de fada salpicado de assuntos 
comuns ao universo infantil contemporâneo. Chapeu-
zinho é uma heroína travessa que vai pela estrada 
errada, percebe que não agiu certo ao desobedecer 
a sua mãe e se arrepende; o lobo sofre bullying; e a 
vovó, que na versão clássica é devorada, consegue 
fugir. São abordados valores como amizade e com-
paixão, escola, alimentação e respeito aos pais. Em 
cartaz aos domingos, 16h. Até 26 de junho.
Teatro União Cultural
(Rua Mário Amaral, 209, Paraíso)
 (11) 2104-2904/2104-2905
Ingresso na bilheteria custa R$ 40 cada.
Sindicalizados e acompanhantes pagam R$ 15 cada

Linfantil 50 min

Cantinho à sua espera
e de seus amigos
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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 
de sócio do Sindicato na 
bilheteria para obter 
o desconto.

REVISTA TEATRO AQUI

www.revistateatroaqui.com.br

A nova edição da 
revista Teatro Aqui 
traz a peça O Amor 

Venceu, entre outras 
novidades. A revista, 

de R$ 80, sai 
por R$ 29,90.

 (11) 3542-1509
 (11) 98711-8847
revista@teatroaqui.com.br

UMA FAMÍLIA MUITO DOIDA
Uma ingênua empregada do interior começa a traba-
lhar na casa de uma família de caráter duvidoso. Na 
trama há traição, encontros e desencontros e chanta-
gem. Aos sábados, 19h30. Até 25 de junho.
Teatro Ruth Escobar
(Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista)
 (11) 3251-4881
Bilheteria: R$ 60.
Sindicalizados e até 5 acompanhantes: R$ 15 cada.

comédia 12 70 min

AVENTURA NO REINO DAS FADAS E PIRATAS
O pozinho azul sumiu do reino das Fadas. A fadinha 
verde e suas amigas seguem o rastro e chegam ao 
navio dos piratas, comandado pelo terrível Capitão 
Gancho. As fadas caem em uma armadilha e Gancho 
se apodera do pozinho. Presas, as fadas têm de se 
unir para conseguir escapar, recuperar o pozinho e 
colocar um fim em Gancho.
Sábado e domingo, às 17h. Até 31 de julho 
(exceto dias 11, 12, 18 e 19 de junho). 
Teatro Brigadeiro
(Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 884, Bela Vista)
 (11) 3115-2637
Bilheteria: R$ 50 cada. 
Sindicalizados e acompanhantes pagam R$ 20 cada.

Linfantil 60 min

UMA BRUXA NO REINO DE FROZEN 
A Rainha Elsa e sua irmã, princesa Anna, vivem 
felizes em Arendelle e preparam um grande baile. 
Nem imaginam que Hans, o príncipe das Ilhas do Sul, 
e sua mãe, a poderosa bruxa  Taimá, armam uma 
vingança. Domingos, 16h. Até 26 de junho. 
Teatro Ruth Escobar (Rua dos Ingleses, 209)
 (11) 3289-2358
Bilheteria: R$ 40. 
Sindicalizados e acompanhantes pagam R$ 20 cada.

Linfantil 60 min

UM DEZ CEM MIL INIMIGOS DO POVO 
Stockmann, médico de uma estância balneária, des-
cobre que a água da cidades está contaminada, faz 
o alerta aos moradores. Por entrar em choque com 
interesses econômicos da região, vira o inimigo nº 1 
de todos. Sextas e sábados, 21h, e domingos, 19h. 
Até 28 de agosto.
Espaço Cia da Revista 
(Alameda Nothmann, 1.135, Campos Elíseos)
 (11) 3791-5200
Bilheteria: R$ 50. 
Sindicalizados e acompanhantes pagam R$ 25.

comédia 14 110 min

MONÓLOGOS DA VAGINA
Produzido em mais de 150 países e em 50 idiomas, 
peça é baseada em depoimentos verídicos de mais 
de 200 mulheres em todo o mundo. Reflexões bem-
-humoradas da relação da mulher com sua própria 
sexualidade. Sextas e sábados, 21h, e domingos, 
20h. Até 26 de junho. 
Teatro Gazeta 
(Av. Paulista, 900)
 (11) 3253-4102
Bilheteria: R$ 60 na sexta e domingo e 
R$ 70 no sábado. 
Sindicalizados e acompanhantes pagam meia.

comédia 14 95 min

A partir de sugestões da plateia, atores 
criam personagens e cenas sem ne-

nhuma preparação prévia. Quintas-fei-
ras, 21h30. Até 28 de junho.

Teatro Tuca
(Rua Monte Alegre, 1.024, Perdizes)

 (11) 3670-8455
Bilheteria: R$ 60

O bancário que optar pela compra via 
internet (www.ingressorapido.com.br/
compras/?id=46924#!/tickets), deverá 

entrar em contato com a central de 
atendimento para solicitar o código.

Sindicalizado e um acompanhante 
pagam R$ 30 no par de ingressos.

interativo 14 70 min
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Convênios

Associados ao 
Sindicato pagam 
o preço único de 
R$ 13,40 para 

assistir aos filmes 
em exibição na 
rede Cinemark. 
Não há restri-
ções quanto a 
horário ou dias 

da semana, mas 
cada associado 
pode adquirir 

no máximo seis 
ingressos por vez. 

Recomenda-se 
chegar à sessão 
com antecedên-
cia, uma vez que 
os vale-ingressos 
são trocados na 
bilheteria. Mas 

atenção: as salas 
Cinemark Sho-
pping Iguatemi, 
Cinemark Bra-

desco Prime e as 
salas 3D e XD não 

estão incluídas 
no convênio. Os 
vale-ingressos 

devem ser adqui-
ridos na Central 
de Atendimento 
do Sindicato, na 
Rua São Bento, 
413, Centro. Pa-

gamento somente 
à vista (dinheiro, 
débito e crédito).

CINEMA MAIS 
BARATO

PROMOÇÃO ESPECIAL
MÊS JUNHO CAIPIRA

(válido de 3/6/16 a 26/6/2016)
 Check-in no sábado a partir das 8 horas com 

café da manhã, almoço e jantar típico caipira. No 
domingo, café da manhã e almoço com

check-out até as 17:00.
Incluso também toda área de lazer da pousada. 

Visite nosso site: www.valedospassaros.com
 Valor especial pelos 2 dias: R$ 220,00 por pessoa

REÚNA SUA FAMÍLIA E VENHA SE DIVERTIR
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SILVANNA BELEZA E BEM ESTAR
R. Três de Dezembro, 61, 

5º andar, Centro
São Paulo - SP

(11) 3101-7079
(11) 3115-2288

www.silvanna.com.br

POUSADA
CANTINHO OCIAN

Praia Grande
São Paulo - SP - Brasil

(11) 95481-8822 
(11) 96563-4696 
(11) 99395-6615
(11) 2822-8066 
(13) 3014-9265

PROMOÇÃO ESPECIAL
PARA ASSOCIADOS

Pacote 2 diárias para 2 
pessoas na POUSADA 
CANTINHO OCIAN por 
R$ 210,00 para utilizar 

durante a semana ou em 
finais de semana, exceto 
datas festivas e feriados 
prolongados. Forma de 

pagamento: 50% do valor 
por depósito bancário e 

50% restante por cheque 
nominal do associado 
bancário para 30 dias. 

Promoção válida até julho.
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Classificados

APARTAMENTOS PARA ALUGAR

Somente serão publicados os anúncios enviados pelo site até o 
dia 21 de abril, pelo endereço www.spbancarios.com.br. Não são 

aceitos anúncios enviados por e-mail.

ATENÇÃO

AV. INTERLAGOS
2 dorms., Av. Interlagos, 871, bl 8, ap.62. Alu-
guel R$ 1.400, cond.o R$ 538 e IPTU R$ 84. 
 (11) 97964-2341 c/ Edson 
 (11) 997317611 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

BARRA FUNDA
2 dorm., 1 suíte, 2 wcs, sala, coz.,área de 
serv, 1 vaga de garagem coberta, playground, 
academia, sl jogos e de festas, pisc., churras, 
quadra, cond. R$ 450, IPTU isento, R$ 2.200 
 (11) 95172-5857 c/ Lívia

BARUERI 
Jd. Paraiso. 3 dorms, 2 wc, sala, coz, área de 
serv, 2 vagas cobertas, acad, churras, quadra, 
salão festa, R$ 2.100 mil (não inclui água, 
luz, gás) 
 (11) 99805-5205 c/ Toninho

BUTANTÃ
2 dorms, 1 wc c/ box blindex, sala p/ 2 
ambientes, cozinha, lavanderia, 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 Metro Butantã. 
 (11) 5574-8752 ou 98305-6763 c/ Sueli

CARAGUATATUBA
Para finais de semana e temporadas,em frente 
ao mar, 1 vaga garagem, ótima localização 
 (11) 3851-6098 c/Rose

CENTRO PENHA
Mobiliado, 2 dorms,, 1 wc, sala 2 amb, coz. 
amer, lavanderia, 1 vaga, piscina adulto e 
infantil, chur, f. pizza, s. festas, brinquedoteca, 
playground, R$ 1.300. 
 (11) 97505-8053 c/ Julio.

CERQUEIRA CÉSAR
1 dorm., sl, coz, wc, a. serv. no bairro de 
Cerqueira César, próximo à Av. Paulista e a rua 
Augusta 
 (11) 99947-3848 c/ Cristina

GUARUJÁ
Temporada, fim de semana e feriado. Astúrias, 
para 8 pessoas 
 (11) 97114-7134 
 (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 
 (11) 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., 
mobiliado, p/ 4 pessoas, próx. praia, mínimo 
4 diárias 
 (11) 2281-9234 c/Ana 

GUARUJÁ
Temporada ou fim de semana. Pitangueiras, 2 
dormi., serv. de praia, vista parcial p/ o mar, 1 
quadra da praia, p/ 6 pessoas 
 (11) 97312-1872

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

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

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

PRAIA GRANDE
Aviação, temporada e fim de semana, 1 dorm., 
sala, cozinha, churras. e garagem, p/ 6 pessoas 
 (11) 3255-4025  
 (11) 99661-0420 
 (11) 97143-6706 c/Luis ou Iolanda

PRAIA GRANDE
Aviação, para temporada 
 (11) 98487-4885  
 (11) 2253-0068 c/Vilma após 21h

PRAIA GRANDE
Temporada. R. Eponina, 212, gar., mobiliado, 
ventiladores de teto, elevador, 1 quadra da praia 
 (11) 2541-1360 c/ Eliane

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
Excelente, 1 quadra da praia, com garagem, 
mobília, próximo mercados e restaurantes  
 (11) 2546-2605.

PRAIA GRANDE
Boqueirão/Guilhermina, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, mobiliado  
 (11) 2947-0961 
 (11) 2969-6978 c/Vera

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

PRAIA GRANDE
Forte, 2 dorms., 1 vaga, mobiliado,  ventilador 
de teto, p/ 8 pessoas, temporada 
 (11) 2082-3945 
 (11) 97335-3050

PRAIA GRANDE
Aviação, 300m da praia, gar.,  
mobiliado, próx. mercados e restaurantes 
 (11) 2546-2605

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
Forte, com 2 dorms.,sala,cozinha, 
1 wc, sacada, 1 vaga 
 (11) 2082-3945 
 (11) 97335-3050 c/ Miguel 

PRAIA GRANDE 
Excelente apto. a 300 metros da praia, gara-
gem, mobília, próximo mercado e restaurantes 
 (11) 2546-2605 c/ Eliane.

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) 295-3256 
 (11) 98050-6472 c/ Antônia

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

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

SANTANA
Todo reformado. 71m², 2 dorms., 2 wcs, sala, 
cozinha, 1 vaga, salão de festas 
 (11) 981470155 c/ Telma

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 tratar com Nilo

SANTOS
Kit, mobiliado, frente para o mar na  
Av. Bartolomeu de Gusmão, 46, ao lado do 
supermercado 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 
 (11) 3966-3523 c/Neyde

UBATUBA
Praia Grande, 2 dorms., sendo 1 suíte, venti-
lador/ar cond., cozinha compl., piscina, p/ até 
8 pessoas. 
 (12) 99792-3304 whatsapp 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

AV. INTERLAGOS
Excelente localização, próximo ao 
shopping e supermercados, com 
armários planejados na cozinha, 
excelente acabamento, R$ 360 mil. 
 (11) 23737109 
 (11) 99993-2789 c/ Marcos

METRÔ SANTA CRUZ
Novo. Entre Vl. Mariana e 
Santa Cruz, 2 dorms.,1 suíte, 
coz/área serviço, sala c/ 2 amb, 
2 wc, no contra piso, 1 vaga, 
cond. com lazer completo, 
72 m² de área útil, R$ 600 mil. 
 (11) 99252-4348 c/ Rose/Cleuza

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

PRAIA GRANDE
Frente ao mar, 2 dorms., sala, sacada, 
coz. americana, 1 wc, salão festas, 
churrasqueira, 53 m², 1 vaga, 170 mil.  
 (11) 96692-5565  
 (11) 98270-9173 c/ Aida

PRAIA GRANDE
Mobiliado, vista para o mar, 60m², coz. amer., 
2 dorms., 1 suíte, sala, sacada com vidros, wc, 
salão de jogos, piscina, 1 vaga, R$ 310 mil. 
 (11) 96692-5565 c/Aida.

PRAIA GRANDE
Forte, com 2 dorms 
amplos, sala, coz., 1 vaga, 
sacada, prédio com 3 andares, 
ótima localização. Aceito permuta imóvel em SP. 
 (11) 99666-7237 c/ Miguel ou Sandra

PERMUTA/TROCA EM FRENTE À PRAIA
Apto 2 dorm, sala grande, gar., salão de festa, 
churrasqueira, prédio em frente à praia. Troco 
por imóvel em SP, próx. metrô. 
 (11) 95994-1854 c/ Iva

SANTANA
Todo reformado. 71m². 2 dorms., 2 wcs, sala, 
cozinha, 1 vaga, salão de festas. R$360 mil 
 (11) 98147-0155 c/ Telma

APARTAMENTOS À VENDA

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”
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CHÁCARA ENCANTADORA
2 qua., 1 ste, sl 2 amb, copa/coz, lav., piso frio/
laje, gar. cob.,espaço gourmet, R$ 370 mil 
 (11) 97464-8409

JD. TREMEMBÉ
Casa térrea, 3dorms., sala, coz., 2 wcs, lav., gar. 
cob. c/ 3 vag./portão elet., côm. grdes. R$ 380mil. 
 (11) 29965792 
 (11) 997576084 c/ Jose ou Simone.

PORTAL DO MORUMBI
Casa térrea, resid/comercial, 3 dorms,1 
suíte, armários embutidos, sala 3 ambientes, 
escritório, 3 vagas e portão eletrônico. 
 (11) 99128-1345 c/ Airton

VILA MATILDE 
Sobrado cond. fech., 2 suítes, lav., sala, coz. 
planej., área de serv, 65 m2, 1 vaga. R$ 320 mil. 
 (11) 99245-0393 c/ Raul

SOBR. RESIDENCIAL
2 quartos amplos, 
banheiro c/ box de vidro, 
sala e cozinha ampla, área de 
serviço ensolarada, 
garagem coberta e 
2 salas comerciais 
alugados. R$ 460 mil 
 (11) 95473-3671

15

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

TATUI - SP
Empreendimento Bella Vitta Visto Alta, 184,95 
m², pronto para construir, lote 34, R$ 90 mil. 
 (11) 99621-0823 c/ Sonia 
 (47) 9977-5259 c/ Rafael

ZONA SUL
Jd. Herplin, próximo ao 
Terminal Varginha, 
R$ 35 mil 
 (11) 98050-8112

CORSA SEDAN 1.6 GLS
Ano 97/98, completo (menos ar) 
 (11) 99218-5480 c/ Robison

FOX CITY 07/08 
Prata, 4 portas, novo, amort., pneus novos. 
R$ 18 mil. Também troco por de maior valor. 
 (11) 98728-5936 c/ Sergio

PRISMA LTZ 1.4 8V
Pt. 13/14 compl. Revis. e gar. de fáb. até nov/16. 
 (11) 98131-4686 whatsapp c/ Jessica.

FOX 2013
1.0, completo, segunda dona, 56 mil km, 
placa final 3, vermelho, R$ 29.500. 
 (11) 98814-8312 c/ Karen.

GOL 2003
Único dono, 
gasolina, 
menos de 88 mil 
kilômetros, 
R$ 11.990. 
 (11) 99195-0753 c/ Evalda

TERRENOS

VEÍCULOS

CASAS À VENDA

CASAS PARA ALUGAR

BERTIOGA 
Guaratuba, feriado ou fim de semana, 2 dorms., 
1 suíte, 2 wcs, churras., 2 vagas na garagem, 
800m da praia, p/ 8 pessoas  
 (11) 2958-2411 
 (11) 97125-7134 c/Antonio

BOIÇUCANGA
Temporada ou fim de semana, 2 dorms., sala, 
wc, cozinha, fogão, geladeira, TV, ventilador, 
garagem 3 carros, p/ 10 pessoas 
 (11) 3694-3025 
 (11) 99404-8878 c/Waldo

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

GUARUJÁ
Enseada, a cinco quadras da praia, 
perto de tudo, 2 dorms,mais edícula, 
fim de semana, feriados, 
fim de ano, valor a combinar.  
 (11) 2503-8608 
 (11) 97358-7313 c/ Pereira

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, temporada, 
feriados ou fim de semana, 
3 dorms., 2 wcs, gar. p/ 3 carros  
 (11) 94920-4059 tim 
 (11) 99649-6747 vivo c/Ademir

ITANHAÉM / SUARÃO
3 dorms, ventiladores nos cômodos, 
cozinha completa, tv, dvd, 2 wc, 4 vagas 
garagem, lado praia, sete min. a pé  
 (11) 96684-8967  
 (11) 5851-6374 c/ Paulo 

ITANHAÉM
Temporada e finais de semana, casa c/2 dorms, 
1 suíte, edícula c/churrasqueira, sala, cozinha e 
2 vagas na garagem 
 (11) 97950-6375 
 (11) 95289-5583 
 (11) 2743-8280 c/João

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

IBIÚNA
Chácara troca por casa em SP, aceito proposta, 
recém-construída, grande e confortável, com 
telhado novo e telhas impermeabilizadas  
 (11) 97367-1358  
 (11) 99876-7647

KITNET
Cozinha, quarto, wc, lavanderia, prox. ao km 
16 da Rodovia Raposo Tavares, Rua Antônio 
Ferreira de Abreu. R$ 600 
 (11) 985054146 c/ Leonardo

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

PERUÍBE
Alugo para fins de semana e pacotes  
 (11) 98375-2635 
 (11) 99894-4221 c/Osvaldo ou Fátima

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, armários embutidos, sala 3 amb; 
escritório, 3 vagas e portão eletrônico. 
 (11) 99128-1345 c/ Airton

PRAIA GRANDE
Solemar, final de semana, 
lado praia, 2 dorm., sala, cozinha, 2 wcs, gara-
gem p/2 carros, p/12 pessoas, diária R$ 150 
 (11) 99386-7537

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
Edícula, km 316 da Rod. Padre Manoel da 
Nóbrega, lado direito, R$ 200 a diária 
 (11) 2143-1090

PRAIA GRANDE/AVIAÇÃO 
2 dorms, 2 wc, gar. p/2 autos, 300m da praia, 
vent. teto, diária R$ 200,fim de sem. e temp.  
 (11) 2256-6807  
 (11) 97268-6327 c/ Amália/Walker;

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 dormitórios, 2 suítes, lareira, salão de jogos, 
piscina, churrasqueira, p/10 pessoas. 
Preço a combinar. Temos site 
 (11) 97102-4106 c/Neyde 
 (11) 3966-3523 c/Neyde 
 (11) 3892-5080 c/Cláudia

ZONA SUL
10min autódromo Interlagos, 2 dorms, sala, 
coz., banheiro, área serviço, sacada, garag. 
independente, R$ 1.300, 15% desc bancários  
 97999-2047 c/ Kátia

VARIADOS

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

JAZIGO
Cem. Pq. dos Girassóis, nunca usado, 
prox. da entr., qd. margaridas, 
3 gav. constr. mesma quadr. 
 (11) 20522-952 c/ Aparecida Kasue

GRADE DE ALUMÍNIO 
De correr, duas folhas de 
91,5cm larg. x 2,07m de alt. 
Grade inclui um requadro de alumínio. R$ 470. 
 (11) 98338-0101 c/ Luiz



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


