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Mulheres Alteradas
Com Tania Alves, Mel Lisboa, Flávia Monteiro e  
Daniel Del Sarto. Texto é a adaptação de cinco volumes de ‘Mulheres 
Alteradas’, da chargista e cartunista Maitena. Leia mais na página 10
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2 EDiToriAL

www.spban ca rios.com.br

Publicação do sindicato dos Bancários e Financiários de são Paulo, osasco e região
rua são Bento, 413, centro, são Paulo, cEP 01011-100, tele fo ne (11) 3188-5200, www.spban ca rios.com.br

Presidenta: Juvandia moreira
Diretores res pon sá veis: Ernesto shuji izumi (Imprensa), Kardec de Jesus Bezerra (Cultural), Neiva maria ribeiro (Formação) 

Diretores: adozinda Praça de almeida, adriana maria Ferreira, adriana oliveira magalhães, aladim Takeyoshi iastani, alexandre almeida Bertazzo, alexandro 
T. Livramento, amélia assis andrade santos, ana Tércia sanches, andré Luis rodrigues, antonio alves de souza, antonio carlos cordeiro, antonio inácio 
Pereira Jr, antonio Joaquim da rocha, Bruno scola, carlos miguel B. Damarindo, cássio roberto alves, cássio Toshiaki murakami, clarice Torquato G. silva, 
cláudio Luis de souza, cláudio Vanderlei F. rocha, Daniel santos reis, Edilson montrose aguiar Jr., Edison José de oliveira, Edson carneiro da silva, Eduardo 
medrado Nunes, Erica de oliveira B. simões, Erico de souza Brito, Ernesto shuji izumi, Felipe aurélio Garcez de castro, Flávio monteiro moraes, Givaldo 
Lucas, João Luiz Fukunaga, João Paulo da silva, João roberto de almeida, José do Egito sombra, Jozivaldo Da costa Ximenes, Júlio cesar silva santos, Karina 
carla P. Prenholato, Liliane maria santos Fiuza, Luiz carlos costa, manoel Elidio rosa, marcelo Gonçalves, marcelo Peixoto de araújo, marcelo Pereira de sá, 
márcia do carmo Nascimento Basqueira, marcos antonio Do amaral, maria carmem do N. meireles, maria cristina castro, maria do carmo F. Lellis, maria 
Helena Francisco, maria rosani G. Hashizumi, maria selma Do Nascimento, mario Luiz raia, marta soares dos santos, mauro Gomes, Neiva maria ribeiro dos 
santos, Nelson Ezidio B. da silva, onísio Paulo machado, Paulo roberto salvador, Paulo sérgio rangel, rafael de castro Leite Pereira, ramilton marcolino, 
raquel Kacelnikas, renata Piazza, ricardo oliveira Terrível Barcellos, rita de cássia Berlofa, rogério castro sampaio, roseane rodrigues Vaz, rubens Blanes 
Filho, rubens Luiz Neves, sandra regina da silva, sérgio Francisco, silvio Takashi aragusuku, Tânia maria da costa, Tânia Teixeira Balbino, Vagner Freitas de 
moraes, Valdir Fernandes, Vanderlei Pereira alves, Vera Lúcia marchioni, Wagner cabanal mendes, Walcir Previtale Bruno, Willame Vieira de Lavor e William 
mendes de oliveira.

Diretores Honorários: ana maria Érnica, Francisco cezar Bernardo de Lima, José ricardo sasseron, Luiz cláudio marcolino, maria da Glória abdo, 
raimundo Nonato Dantas de oliveira e Washington Batista Farias.

redação: andré rossi, andréa Ponte souza, carlos Fernandes, cecilia Negrão, cláudia motta, Elenice santos, Elisângela cordeiro, Jair rosa, Gisele 
coutinho e Tatiana melim. Edição: carlos Fernandes. Diagramação: claudio Nunes de oliveira. Colaboração: cláudio renato (Cultural), alessandra 
Ferreira e Florice santos (Descontos e Convênios), Jandira rodrigues (Formação) e maria da Penha Dimas (Classificados). impressão e CTP: Bangraf (11) 
2940-6400. Tiragem: 100 mil exemplares. Distribuição domiciliar gratuita aos associados.

Sede: rua são Bento, 413, centro, ☎ 3188-5200. (Presidência, Subsecretaria de bancos, Regional Centro, secretarias Geral, de Saúde e Condições de 
Trabalho, de Assuntos Jurídicos, de Imprensa, de Formação, de Estudos Socioeconômicos, de Arrecadação, Cultural, de Organização e Suporte Administrativo, 
de Relações Sociais e Sindicais, Biblioteca e Centro de Documentação).
regional Paulista: rua carlos sampaio, 305, ☎ 3284-7873 e 3285-0027 (metrô Brigadeiro)
regional Leste: rua icem, 31, ☎ 2293-0765 e 2091-0494 (metrô Tatuapé)
regional Norte: rua Banco das Palmas, 288, santana, ☎ 2979-7720 (metrô Santana)
regional Sul: av. santo amaro, 5914, Brooklin, ☎ 5102-2795
regional oeste: rua Benjamin Egas, 297, Pinheiros, tele fo ne 3836-7872
regional osasco e região: rua Pres. castello Branco, 150, ☎ 3682-3060 e 3685-2562 (pró xi mo ao Hospital Montreal)
regional Centro: rua são Bento, 365, 19º andar, ☎ 3104-5930 (metrô São Bento).

Endereços e telefones do Sindicato

Mobilização garantiu conquistas
assinamos este mês nossa 21ª convenção coletiva de Trabalho (ccT) com o 

orgulho de ter avançado um pouco mais nas conquistas para a categoria. E elas 
só vieram a partir da participação de cada um de vocês, que se mobilizaram durante 
todo o segundo semestre – no processo que começou com a definição das pautas de 
reivindicações e se estendeu até a paralisação da categoria. 

o esforço de cada bancário fez a diferença. Tivemos o maior aumento real não 
escalonado das campanhas salariais dos bancários desde 1996. isso só foi possível 
com uma categoria unida e combativa, que é referência em todo o país. o índice 
de reajuste aprovado foi de 7,5% (salários) e 8,5% (pisos e vales), com aumento 
real de 2% e 2,95%, respectivamente. a regra básica da Participação nos Lucros e 
resultados foi de 90% do salário mais valor fixo de r$ 1.540. assim, a parte fixa, 
que em 2011 foi de r$ 1.400, foi reajustada em 10%, o que significa aumento 
real de 4,37%. a regra determina ainda que devem ser distribuídos no mínimo 5% 
do lucro líquido. se isso não ocorrer, os valores de PLr devem ser aumentados até 
chegar a 2,2 salários, com teto de r$ 18.511,54, ou atingir o percentual.

Na economia, o reajuste significa incremento anual 
de cerca de r$ 7,6 bilhões, de acordo com projeção 
feita pelo Dieese. Desse montante, r$ 4,9 bilhões 
referentes ao pagamento da PLr. as diferenças 
salariais anuais dos bancários devem injetar r$ 2,4 
bilhões na economia brasileira, sem contar os reflexos 
em FGTs e aposentadorias. as diferenças nos auxílios 
refeição e alimentação devem ter um impacto anual 
de r$ 407 milhões na economia. 

Nossa luta agora é pela isenção da PLr no ir junto 
ao governo. Gostaria de parabenizar a todos por 
mais um ano de campanha vitoriosa!

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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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, 
☎ 4496-8000, 
www.wetnwild.com.br.

o Mundo da Xuxa
shopping sP market, 
marginal Pinheiros,  
☎ 5541-2530 
www.omundodaxuxa.com.br

CLubES

Clube Magic City
Estr. do Pavoeiro, 8.870, 
acesso rod. Índio Tibiriçá, 
km 58,5, entre rib. Pires e 
suzano, ☎ 4746-5800, 
www.magiccity.com.br. 
20% desc. na adesão ao contrato.

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.

5/10 BANDA 
FEELING ONE 
(classic rock)

11/10 (quinta-feira, 
véspera de feriado) 
Renê Sobral e 
Grupo Terreirão

19/10 
PAULA BAAK 
(pop rock)

26/10 ISABEL 
TAVARES E 
BANDA BLACK 
COFFE

CLubE ASSoCiAção 
ATLéTiCA GuAPirA
rua Dr. José camargo 
aranha, 376, Jardim 
Guapira, são Paulo,

☎ 2243-8299,
www.clubeguapira.com.br, 
25% no acesso ao clube e 

na associação.

 ProGrAMAção DE ouTubro

Metalclube
Av. Luis Rink, 501, Rochdale, 
Osasco, ☎ 3686-7401, 
clube@sindmetal.org.br, 
70% desc. na matrícula.

Aquário de
São Paulo 
Rua Huet Bacelar, 407, 
Ipiranga, ☎ 2273-5500
www.aquariodesaopaulo.com.br
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Comercial 3078-3983 • (11) 8288-4040  
www.realizeacao.com.br  

Desconto:  você conseguiu alcançar as metas propostas no início do 
2012? sabe qual é a sua meta prioritária e o que fazer para efetiva-
mente concretizá-la até o final do ano? faça uma sessão de coaching 
gratuitamente e entenda como é possível atingir suas metas, maximi-
zando o seu próprio potencial. coaching é um processo estruturado, 
que acontece entre 10 a 12 encontros individuais, cujo objetivo é 
levar indivíduos a alcançarem metas de uma forma mais rápida e 
eficaz. o coach (facilitador) auxilia o cliente a encontrar seus pró-
prios caminhos para superar obstáculos que o impedem de alcançar 
objetivos profissionais, pessoais e de qualidade de vida. 10%

Desconto: 50% na com-
pra do talão que contém 
12 folhas válidas para 12 
peças teatrais a serem 
escolhidas no site do 
cheque teatro e sem pra-
zo determinado para uti-
lização. são mais de 50 
peças a sua escolha, sua 
entrada é gratuita e seus 
acompanhantes têm um 
descontão. comprando 
seu kit você ganha gra-
tuitamente o cartão de 
vantagens vale mais, ad-
quira-o na sede do che-
que Teatro, faça o pedi-
do pelo vanderlei@che 
queteatro.com.br, ou 
pelo ☎ 7221-9434.
Não cobramos taxa de 
entrega.

www.culturaelazer.art.br

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

☎ (11) 7221-9434 
☎  (11) 2843-5995

ruA MANuEL NASCiMENTo 
PiNTo, 378, JArDiM 

GuArANi, SAo PAuLo 

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

Desconto: 10% de desconto 
na aquisição da revista Tea-
tro 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 acompanhante não paga! 
A revista pode ser adquirida 
pela internet através do site: 
bancarios.comunidades.net/
index.php

CENTrAL DE CoNCurSoS

Todas as Unidades:

República, Santo Amaro, 
Santo André, Guarulhos, 

Osasco, Artur Alvim e 
Taboão da Serra

✆ (11) 3017-8800

www.centraldeconcursos.
com.br

REVISTA CiNEMA 
MAiS 
bArA To

LAzEr E DivErSão

CoMErCiAL

RUA CAPOTE 
VALENTE, 76, 
PINHEIROS
(ESTAÇÃO  
CLÍNICAS METRÔ) 
SAO PAULO  

Associados ao Sindicato 
pagam o preço único de 
R$ 11 para assistir aos fil-
mes 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. Recomen-
da-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, São 
Paulo. Pagamento somente a 
vista (em dinheiro ou cheque 
próprio).
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Av. 7 de Setembro, 1.450, Vila Galvão, Guarulhos ✆ 3535-2401
www.loucosporteatro.com

Desconto de 50% em
todas as peças em cartaz
no Teatro Maria Blagitz

PouSADAS

SAN MICHEL HOTEL  
LARGO DO AROUCHE, 200 - 
CENTRO; SAO PAULO  
✆ (11) 3223-4433
✆ (11) 3224-1420  
www.sanraphael.com.br

RIO QUENTE RESORTS  
VALETUR STO. ANDRÉ 
SHOPPING ABC

AV. PEREIRA BARRETO, 
42 LOJA 81 PISO PB, VILA 
GILDA  SANTO ANDRE  
✆ (11) 4433-0950  
www.rioquenteresorts.com.br
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O Centro de Formação Profissional funciona na sobreloja e 1º andar da sede 
do Sindicato (Rua São Bento, 413). O espaço conta com oito salas de moderna 
infraestrutura – data show e laptop para apresentações, ar-condicionado, 
mobiliário adequado para abrigar entre 38 e 60 alunos por turma, além de sala de 
informática com 40 computadores e biblioteca com capacidade para 12 mil livros.

Centro de Formação Profissional

CuRSO pERÍODO DIAS hORáRIO vALOR LOCAL
publico em 

geral
assocido

MATEMATICA 
FINANCEIRA

15/10 a 
25/10

segunda 
a quinta

19h às 
22h 440 220 centro

ANALISE DE 
CREDITO

15/10 a 
1/11

segunda 
a quinta

19h às 
22h 510 255 centro

COMO FALAR EM 
PUBLICO

29/10 a 
7/11

segunda 
a quarta

 19h às 
22h 370 185 centro

CONTABILIDADE 20/10 a 
01/12 sabado 9h às 

13h 440 220 centro

CÂMBIO 20/10 a 
01/12 sabado 8h às 

13h 510 255 centro

MARKETING 
PESSOAL E 
VENDAS

19/11 
a

29/11

segunda 
a

quinta

19h
às

22h
440 220 centro

MERCADO 
FINANCEIRO

19/11
a

30/11

segunda 
a

quinta

 19h
às

22h
510 255 centro

GESTÃO DE 
CRÉDITO PJ

19/11 a 
23/11

segunda 
a sexta

19h às 
22h 370 185 centro

CPA20 15/10 a 
26/10

segunda 
a sexta

 19H às 
22H45 1000 480 centro

CPA10 15/10 a 
26/10

segunda 
a sexta

7H30 às 
10h30 720 360 centro

CPA20 29/10 a 
9/11

segunda 
a sexta

 19H às 
22h45 1000 480 osasco

CPA10
10/11

a
18/11

segunda 
a 

domingo

 8h30 
às 

15h30
720 360 centro

CPA10 19/11 a 
30/11

segunda 
a sexta

 19h às 
22h30 720 360 centro

mauricio morais
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CoMéDiA

A FOFOCA MORA
AO LAdO
(60 min, 14 anos)
abigail é uma senhora 
irreverente que tem a 
língua solta. No entanto, 
a plateia vai descobrir 
que a vizinha, vítima da 
fofoca, é uma santa. o 
espetáculo é um convite 
ao sonho, ao sorriso e à 
emoção com testemunho 
de alegria. Em cartaz aos 
sábados às 20h30. 
até 15 de dezembro. 
Teatro Next – Espaço 
GT rua rego Freitas, 
454 – Vila Buarque, 
☎ 3259-9636, www.
atoresdeanga.com.br e 
www.espaçogt.com.br. 
ingressos na bilheteria 
custam r$ 40. 
sindicalizados e 
dependentes pagam r$ 10.

Peça é divertida brincadeira com dicas claras e objetivas 
para as solteiras conseguirem namorado. Daniele Valente 
mostra dicas, toques, caminhos para ajudar a mulherada 
a se dar bem nas relações afetivas. os homens são 
representados pelo ator christiano cochrane, 
que dá vida aos papéis masculinos. Em cartaz 
às sextas, 21h30, sábados e domingos, às 20h. 
até 28 de outubro. Teatro Folha - avenida 
Higienópolis, 618. ☎ 3283-2737.  
wwww.conteudoteatral.com.br/teatrofolha. 
ingressos na bilheteria custam r$ 50, sextas 
e domingos, e r$ 60 aos sábados. Bancários 
sindicalizados e dependentes pagam meia.

100 Dicas para Arranjar Namorado
(80min, 12 anos)

Minha Amiga Gorda
(70min, 14 anos)

Uma jovem solteira e acima do peso apaixona-
se por um belo rapaz. Logo depois do primeiro 
encontro, o pretendente vai passar uma tempo-
rada no exterior e, incentivada por um amigo, 
ela decide melhorar sua aparência para o reen-
contro. Mas, até que ponto vale a pena ceder 
e mudar para agradar ao outro? Em cartaz às 
sextas, 21h. Até 26 de outubro. Teatro Ama-
dododito Espaço Cênico - Rua Aimberê, 236; ☎ 

5083-2218; www.amadododito.com. Ingressos 
na bilheteria custam R$ 40. Bancários sindicali-
zados e dependentes pagam R$ 12.

DiVuLGação



Folha bancária resumo • outubro de 2012

8 TEATro

de Mala e Cuia
no Trem do Riso
(60min, 12 anos) 
Desfile de tipos cômicos: 
um velho funcionário de 
produções teatrais quer 
mudar de carreira sendo 
velhinho de programa; 
a pantera cor de rosa, 
indignada por não ter 
podido escolher a sua 
própria cor; severino, 
cabra arretado, que 
conta sua saga ao chegar 
à cidade grande; e o 
maestro olivett, que rege 
a plateia com grande 
versatilidade. Em cartaz 
aos sábados 19h30. até 
1 de dezembro. Teatro 
Ruth Escobar - rua dos 
ingleses, 209, Bela Vista; 
☎ 3289-2358; www.
teatroruthescobar.com.br; 
ingressos na bilheteria 
custam r$ 50. 
Bancário sindicalizado e 
acompanhante 
param r$ 15.

A úLTIMA pEçA ANTES
dO FIM dO MUNdO

(60 min, 14 anos)
Três personagens buscam respostas sobre o fim 
do mundo. Para isso, encenam as mais curiosas e 
cômicas situações. Afinal, será que rir é o melhor 
remédio para esperar o fim? Ele virá mesmo? Em 
meio ao caos da humanidade, eles descobrem a 
única razão que lhe resta: rir enquanto podem. 
Em cartaz aos sábados 20h30. Até 15 de dezem-
bro. Teatro Next – Espaço GT Rua Rego Freitas, 
454 – Vila Buarque, ☎ 3259-9636, www.atores-
deanga.com.br e www.espaçogt.com.br. Ingres-
sos na bilheteria custam R$ 40. Sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 10.

DiVuLGação
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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

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; ☎ 2369-2280; 
www.teatrosantoagostinho.com.br; Ingressos na 
bilheteria custam R$ 40. Sindicalizados e depen-
dentes pagam R$ 17.

(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 ina-
creditáveis para alcançar suas metas. Em cartaz aos sábados, às 19h. Até 15 
de dezembro. Teatro Amadododito Espaço Cênico – Rua Aimberê, 236; ☎ 
5083-2218; www.amadododito.com. Ingressos na bilheteria custam R$ 30. 
Bancários sindicalizados e dependentes pagam R$ 12.

LoucA DE PEDRA, 
DoIDA VARRIDA

DiVuLGação
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DiVuLGação

Laboratório Sexual
(60min / 16 anos) 
cotidiano de uma 
companhia de teatro 
profissional, com 
bastidores de ensaios e do 
processo de montagem 
de uma peça. seis 
atores dividem a cena, 
cujo foco se concentra 
no tema ”sexo”. Por 

onde começar? Qual 
a finalidade? uma 
atriz ninfomaníaca, 
um bissexual e um 
homofóbico enrustido 
salientam a comédia 
contemporânea cheia 
de conflitos, desatinos, 
irreverência e bom humor. 
Em cartaz às quintas, 
21h, e sextas, 23h59. 

até 26 de outubro. 
Teatro Amadododito 
Espaço cênico - rua 
aimberê, 236; ☎ 
5083-2218; www.
amadododito.com. 
ingressos na bilheteria 
custam r$ 30. os 
bancários sindicalizados 
e seus dependentes 
pagam r$ 12.

90min, 12 anos)

Com Tania Alves, Mel Lisboa, Flávia Monteiro e Daniel Del Sarto, texto é a 
adaptação de cinco volumes de ‘Mulheres Alteradas’, da chargista e cartu-
nista Maitena. Lisa é separada do marido, mãe de um filho, inteligente, com 
preocupações fúteis, porém, em crise por conta de um nódulo que apareceu 
em um dos seios; Alice é solteira, vive no “mundo da lua”, mas não desiste 
de encontrar o seu grande amor; e Norma é uma executiva pragmática, ca-
sada, com dois filhos e, agora, se depara com a terceira gravidez. Entre elas, 
vários personagens masculinos. Em cartaz às sextas, 21h30, sábados, 21h, e 
domingos, 20h. Até 25 de novembro. 
Teatro Gazeta - avenida Paulista, 900; ☎ 3253-4102; teatrogazeta.showare.
com.br. Ingressos na bilheteria custam R$ 50 às sextas e domingos, e R$ 60 
aos sábados. Bancários sindicalizados e dependentes pagam meia.

Mulheres 
AlterAdAs

DiVuLGação
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O INCRívEL dR. GREEN
(80min, 14 anos) 

Tragicomédia onde quatro mulheres se cruzam na sala de espera de uma 
clínica de famoso cirurgião plástico. Adélia precisa reduzir sua invisível bar-
riguinha pós-parto; Jussara, depois de perder 120 quilos e passar por re-
cauchutagem completa, frequenta a clínica tentando emplacar seus kits de 
dieta; Márcia, ex-diva e apresentadora de TV dos anos 80, faz todo o tipo 
de procedimento plástico em busca da juventude e fama perdidas; e Karina, 
jovem feiosa que está lá por pressão familiar para se readequar fisicamente 
para encontrar o verdadeiro amor. Em cartaz sextas, 21h30, sábados, 21h e 
domingos, 19h30. Até 18 de novembro. Teatro União Cultural - Rua Mário 
Amaral, 209; ☎ 2148-2904; www.oincriveldrgreen.com.br. Ingressos na bi-
lheteria custam R$ 30 às sextas e domingos, e R$ 40 aos sábados. Bancários 
sindicalizados e dependentes pagam meia.

Manual da bisca
(75min, 14 anos) 

Busca mostrar de maneira diver-
tida a relação entre homem e 
mulher. “Bisca” é termo usado 
para designar uma personalida-
de da mulher que sabe o que 
quer, moderna com suas vonta-
des, desejos e fraquezas. Saber 
lidar com diferenças é o barato 
da vida a dois. Em cartaz sexta, 
21h. Até novembro; Teatro Juca 
Chaves – Rua João Cachoeira, 
899, Itaim Bibi; ☎ 3168-2015; 
www.teatrojucachaves.com.br. 
Ingressos na bilheteria custam 
R$ 40. Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 20.

DiVuLGação
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ENTrE A PizzA E o MoTEL
(70min, 12 anos )

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 22h30. Até 1º de dezembro. 
Teatro Ruth Escobar - Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista; ☎ 3289-2358; www.
teatroruthescobar.com.br; Ingressos na bilheteria custam R$ 50. Bancários 
sindicalizados e dependentes pagam R$ 20.

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; ☎ 3289-2358;  
www.teatroruthescobar.com.br; 
Ingressos na bilheteria custam 
R$ 50. Bancários sindicalizados 
pagam meia. Aos sábados, às 
23h59, o espetáculo continua 
na Rádio Iguatemi (AM 1370 e 
www.radioiguatemi.com.br) em 
forma de série e conversa com 
os espectadores.

DiVuLGação

DiVuLGação
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Saída de Emergência
(14 anos, 60min) 
show de humor com 
comediante 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 
como baladas, vida 

de ator, celebridades, 
internet, moda, letras de 
música, dentre outros. 
Em cartaz aos sábados, 
23h. até 1º de dezembro.
Teatro ruth Escobar - rua 
dos ingleses, 209, Bela 
Vista; ☎ 3289-2358; 
www.teatroruthescobar.
com.br; ingressos na 
bilheteria por r$ 50. 
Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam r$ 20.

roMANCE

Camille e rodin
(70min, 12 anos) 
História de dois grandes 
escultores franceses, 
internacionalmente 
consagrados. camille 
claudell, jovem intuitiva 
com imaginação 
excepcional, que rompeu 

laços com sua classe social 
para se tornar umas das 
grandes artistas de sua 
época. auguste rodin, um 
gênio já maduro no auge 
de sua força criadora que 
soube representar através 
de sua arte, as paixões 
humanas. a peça retrata 
o encontro desses dois 
artistas na encantadora 
Paris no final do século 
XiX. Em cartaz às sextas e 
sábados, 21h, domingos, 
19h30. até 8 de dezembro; 
Teatro Grande auditório 
do masp; avenida Paulista, 
1.579; ☎ 3171-3267; 
www.camilleerodin.
com.br. ingressos na 
bilheteria custam r$ 20 
às sextas e r$ 30 aos 
sábados e domingos. 
Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam meia.

APToS ALuGAM-SE

 
AviAção
1 dorm, frente ao mar, p/ 6 
pessoas, 1 dorm, c/ ou s/ gar,  
fins-de-semana ou temporada,  
✆ 3966-3523 c/ Daniella.

GuAruJA 
astúrias, próximo à praia, para  
5 pessoas, ✆ 5589-7373  
Tratar com Loyda.

GuAruJA 
Enseanda, 3 dorms., sendo 1suíte, 
2 vagas, a 150mts da praia, 
✆ 99781-4316 e  
✆ 96701-6991 c/ Jeanete.

GuAruJA 
Pitangueiras, 4 pessoas, 1dorm, 
sl, coz, wc, área de serviço, 
totalmente mobiliado, serviço de 
praia ótima localização, 
✆ 2281-9234 c/ ana. 

GuAruJA
Pitangueiras, 4 pessoas, 1dorm, 
sl, coz, wc, as, sacada/área cond, 
serv., de praia, vaga garagem, ✆ 
3904-5115 Tratar com ildefonso.

JArDiM GuiLHErMiNA 
Kitão, p/ 4 pess., 1 vaga,  
1 dorm., coz, área de serviço,  
wc, próximo ao mar e da feirinha, 
para temporada,  
✆ 3966-3523 c/ D. Neyde.

PrAiA GrANDE
aviação, temporada,  
✆ 98487-4885 e  ✆ 2253-0068  
Tratar com Vilma após as 21h.

PrAiA GrANDE
Boqueirão/ Guilhermina, mob, 2 
dorms, sala, coz, ✆ 2947-0961  
✆ 2969-6978. Tratar com Vera.

PrAiA GrANDE
cidade ocean, 2 dorm, 2 wcs, 
demais dependências,1 vg, temp. 
e finais de semana, 8 pessoas,  
✆ 3743-8826 e ✆ 99901-4277  
Falar com orlando ou cleuza.

PrAiA GrANDE 
Forte/ Boqueirão, até 8 pes., 1 
dorm, sala, wc, s/ gar.,perto da 
praia, fins-de-semana e temporada 
r$ 100, diária ✆ 2996 -7615 Lucia.

PrAiA GrANDE 
Forte, 2dorms., 1 vaga, mobiliado, 
ventilador de teto, para 8 pessoas, 
✆ 2082-3945 e ✆ 97335-3050.

PrAiA GrANDE ALuGA-SE
Guilhermina, temporada, ótima 
localização, a uma quadra da 
praia, ✆ 2541-1360.

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

viLA MAriANA
1 Dormitório, 1 vaga, armário na 
cozinha e wc, 45 m, rua Dr. Pinto 
Ferraz 115, r$1.800, condomínio 
incluso, iPTu isento, ✆ 98468-7870.

zoNA LESTE 
V. do carmo, lado do sol, frente p/ 
piscina, 1 vaga, acad., 3 dorms, 5 
piscinas, 4 quadras r$1.200,  
✆ 3938-2955 e ✆ 98382-0759.

APToS. vENDEM-SE

AriCANDuvA 
ao lado do shopping aricanduva 
15 minutos do metrô Penha, 3 
dorm. um dele é closet, sala de 
estar, jantar, 1 wc, coz, área de 
sev, ✆ 99150-5393 e 2253-1057

PrAçA ArvorE
Próximo ao metrô praça da árvore, 
2 dorm., c/ 3º opcional, 12º andar, 
68 m, mobiliado, bem cuidado,  
✆ 5589-7373 c/ Damiano.

PrAiA GrANDE 
aviação, 88m2, 3 dorms,1suíte, 
linda sacada c/vista para mar, 
arms. emb., 1 vaga, docs ok,  
r$ 280  mil, ✆ 99434-1396.  
Tratar com alves.

TATuAPé 
61 metros, em frente ao 
corinthians, entrega jan/ 2013, 3 
dor, suíte, 1 wc, sala, coz, sacada, 
1 vaga r$ 35mil + mensais de 
r$1.230, ✆ 97644-3675 c/ Paulo.
 
CASAS ALuGAM-SE

 
ATibAiA 
Vaga em república para 
funcionaria bancária,  
✆ 4036-74-60 ou ✆ 96139-1444

boiçuCANGA 
2 dorm, sl, coz, wc, gar. 3 carros 
vent. teto, tv, chur, mobiliada, 
p/ f. sem., e temporada, muita 
natureza, ✆ 3694 -3025 e  
✆ 99404-8878  c/ Valdo.



Folha bancária resumo • outubro de 2012

14 CLASSiFiCADoS
CArAGuATATubA 
Temporada, 300 mts da praia, p/ 
10 pes. c/ tv, churrasq., 3 vagas,  
✆ 2293-4404 e ✆ (12) 3882-5039 
falar com Giuseppe.

iTANHéM 
3 Dorms., 2 wc, 3 vagas, próx col. 
itaú, temp., feriado e final de sem 
2641-1447/99649-6747 c/ademir.

iTANHAEM 
Próximo satélite, 2 dorms, 
2 vagas, - conserv. e mobl, 
excelente, piscina e lazer doc ok, 
✆ 3664 -7651 ✆ 9643- 4928 falar 
com amara.

MoNGAGuÁ 
Temporada, 2 dorms, sala ampla, 
cozinha, wc, churrasqueira, 
ventiladores de teto, 2 vgs 
garagem. ✆ 3859- 4497 e  
✆ 98318-7863.

PrAiA GrANDE 
caiçara, 3 dorms, pisc, s. de  
jogos, churr, 4 vagas,  
✆ 2684-4579 ✆ 99777-3501, 
tratar com sandra.

PrAiA GrANDE 
solemar, 2 dorm, sala, coz, 2 wcs, 
churrasqueira, 2 vagas garagem, 
10 pessoas, temporada/ feriados/ 
fins semana, 7 min da praia,  
✆ 99386-7537.

PrAiA GrANDE 
Vila Tupi, 12 pes. r$ 130/ dia, 6 
pes. r$ 65/ dia, vaga, chur. vent 
teto, ✆ 4703-6492 e  
✆ 99372-4926 c/ Lucia/ aristides.

SANTo ANT. PiNHAL
4 Dorms, 2 suítes, sl c/ lar, s jogos, 
pisc., chur, 10 pessoas ou + r$ a 
combinar, ✆ 3966-3523 c/ Neyde ou 
✆ 3892-5080 tratar com cláudia.

zoNA SuL
2 Dorms, sala c/sacada, cozinha, 
wc, armário embutido no 
dormitório de casal, na cozinha e 
área de serviço, vaga de garagem 
demarcada, ✆ 2331-6631.
  
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  Tratar com simone.

iTANHAEM
Balneário Parque augustus, 
ótimo padrão, a 500 m da praia, 
4 dorms, 1 suíte, 3 wcs, 8 vagas 
de garagem, área de serviço,  
✆ (13) 9650-0252.

iTANHAEM
Balneário Gaivotas, piscina, churr., 
rua pavimentada, próximo de 
comércio, escolas e moradores 
fixos, aceita financiamento r$ 90 
mil, - 13 ✆ 9650-0252.

JArAGuÁ
cond. Fechado, 2 suítes, coz, sala, 
lav., 1 vaga e estac. p/ visita, lazer 
e seg. ✆ 3941-5690, c/ Joana. 

MANDAqui 
sobrado, 3 andares, 3dorms, 1 
suíte, vaga 3 carros, sala, cozinha 
ampla com salão, quintal ótima 
localização r$ 800 mil, aceito 
negociação, ✆ 99962-9444.

PAriquErA Açu 
sítio de 45 alqueires, 2 casas, 
lago, 20.000 pés de Palmeira 
real palmito e diversas arvores 
Frutíferas, ✆ 99465-3854 tratra 
com ana Paula.

v. PruDENTE 
sobrado, 2 suítes, closet, armar, 
lareira, lavanda, edícula, dorm., 
empregados, 2 vagas, próx. av. 
anhaia mello e metrô, r$ 320 mil,  
✆ 2116-4611.
 
TErrENoS

 
GrANJA viANA
Parque das artes, Estr. capeava 
cond. Funcionamento, 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 288mt2, ótimo 
preço, excelente localização, 
com escritura ✆ 3904- 5115 c/ 
ildefonso.

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

 
ASTrA SEDAN ELEGANCE  
2006 FLEX 2.0
câmbio autom., dir. hidr. 4pts., 
air bag ,trio elétrico, cinza, único 
dono, 25.900 km, conservado,  
r$ 28.300, ✆  2294-1412.

CELTA 1.0 2001 MPFi 
52 mil Km, 2º dono, branca, uso 
foi particular, manual e chave 
reserva, manutenção preventiva 
em dia, baixo consumo de 
combustível, ✆ 98568-1462.

CorSA CLASSiC  
LiFE 1.0 FLEX 06/06 
completo, banco de couro, prata 
com 84.000Km, r$ 16.800, ✆ 
96591-3658 Luciano Bartalini. 

CorSA HACTH 1.0 2003 
Gas., 5 portas, preto único dono, 
com 32.000 km, novíssimo,  
✆ 2098-5053 c/ osvaldo.

ForD KA 2004/2005 
Vermelho, baixa km, r$ 13.800,  
✆ 97278-4344. Falar co Flávia.

KiA SPorTAGE LX 2.0 
completa, prata, única dona, com 
15000km r$ 48 mil, 
✆ 99752-1268.

PALio 2008 FirE FLEX  
2 Portas, preto, bem conservado, 
única dona  
r$ 18.500, ✆ 7197-5770.

PAJEro Tr4 2007 AuT
Prata, gasolina, 4 portas, ar 
condicionado, air bag, vidros e 
travas elétricas, dir. hidráulica, 
rádio mp3 e bancos de couro.  
✆ 4232-1724 c/ Edson.

PAJEiro SPorT 2001/2001 
Gasolina, automatica, 2º dono, 
160.000km, r$ 24.500, revisada 
na mitisubishi, super conservada, 
✆ 97644-3675.

PEuGEoT SoLEiL 1.6 2003 
Vermelho, 4 portas, ar 
condicionado, air bag, vidros e 
travas elétricas, computador de 
bordo, direção hidráulica, r$ 15mil, 
✆ 2941-5937 tratar com Edna. 
 
DivErSoS
 
ANTiGuiDADES  
Projetor super 8 ainda na caixa, 
sanyo, track sound projector, 
maquina fotográfica, brinquedos, 
cédulas, LPs etc. ✆ 2281-9234 
Tratar com ana. 

APPLE iMAC G3
usado por r$ 300,  
✆ 3983-6156 c/ renata.

ArArA rouPEiro 
cromada arthi seminovo r$ 150, 
✆ 3983-6156 c/ renata.

boMbA TirA LEiTE 
materno eltrica compact Bivolt 
marca G Tech totalmente 
desmontável livre de bisfenol (bpa) 
1 ano de garantia, em uso,  
r$ 169,98, ✆ 98725-4051.

CADEirA C/ brAçoS 
Para escritórios ou sala de espera, 
cromado c/ braços, assento e 
braços e encosto-me a couros 
preto r$ 150,  
✆ 3966-3523 c/ Danielle.

CArriNHo DE bEbÊ 
conforto Burigotto, cinza, semi-
novo, r$ 400,  
✆ 3449-8286 c/ milene. 

CArriNHo DE CHurroS 
Novo nunca foi usado  
r$ 1.200 ✆ 3641-2104  
Tratar com Neuselia. 
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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, 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.

CLASSiFiCADoS

PArA AnunciAr:
www.spbancarios.com.br/descontos.asp,

eM “clAssificAdos”

PANDEiro 
Quirino Pandeiro de 8 aBs sem 
afinador 15662 seminovo r$ 30, 
✆ 3983-6156 c/ renata

PANELA ELéTriCA  
120 Volts, para 4 xícaras de arroz, 
cor branca, marca Fun Kitchen, 
pratica eficiente, nova e ainda 
na caixa r$ 60, ✆ 3966-3523 c/ 
Neyde.

PoLTroNA DE AMAMENTAção 
cor bege com pequenos detalhes 
em branco, r$ 180, caso interesse 
envio fotos, ✆ 98160-3714.

PLAYSTATioN 2 
Destravado, 1 controle ótimo 
estado, r$ 250, ✆ 2638-8000 ✆ 
96605-7069.

roTEADor
TP-Link de 108 mBPs, super 
G, sem uso na caixa r$ 110, ✆ 
98617-8821 c/ carmelo.

X-boX 
360 Destravado, ótimo estado, 2 
controles mais um cooller mais 20 
jogos preço r$ 850, ótimo preço,  
✆ 3605-0564.

Todas as Unidades 
São Paulo

☎ 0800-173-500
www.espetinhosmimi.

com.br



Rua Piratininga, 128, sala 5, 
Barcelona, São Caetano do Sul

☎ (11) 4229-5337 
☎ (11) 4229-1797

www.rigottitravel.com.br

DESCONTOS ESPECIAIS


