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O espaço é exclusivo 
para bancários 
sindicalizados e 
seus convidados. 
Rua São Bento, 413
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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

Caro bancário
durante os meses de dezembro e janeiro, não publicaremos a Folha Bancária Resumo. 

Estamos repensando e reestruturando a  publicação. 
além do Guia com os principais convênios de descontos para os associados ao 

sindicato, você está recebendo este ano uma revista com as principais conquistas dos 
trabalhadores.

Nossa campanha Nacional unificada 2012 foi vitoriosa graças a união e mobilização de 
vocês, o que garantiu pelo nono ano seguido aumento real para os salários, acumulando 
ganhos de 16,22% acima da inflação entre 2004 e 2012. No piso, o aumento real já 
soma 35,57% no mesmo período, valorizando o salário inicial da carreira. 

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 injetaram cerca de r$ 
2,4 bilhões na economia brasileira, sem contar os reflexos em FGTs e aposentadorias. 
as diferenças nos auxílios refeição e alimentação tiveram impacto anual da ordem de 
r$ 407 milhões na economia. Também avançamos nas áreas de segurança, renovamos 
nosso acordo de combate ao assédio moral e alcançamos melhorias para os afastados por 
doença ocupacional.

Em 2013, outras conquistas estão por vir. No ano em que o sindicato completa 90 
anos, comemoramos nossa história de lutas e conquistas, 
como a jornada de seis horas, auxílio-creche/babá, vales 
refeição e alimentação, a 13ª cesta, PLr, igualdade de 
oportunidades, licença-maternidade de seis meses, plano de 
saúde para casais do mesmo sexo, programa de combate 
ao assédio moral. E continuamos na luta, como a que cobra 
isenção do ir na PLr, sempre em defesa do trabalhador.

Em breve você receberá também o Guia de convênios 
2013, no qual consta lista com mais de 1.500 opções de 
estabelecimentos comerciais e serviços com descontos 
especiais para o associado e seus familiares.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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PaRQuES

aquário de São Paulo 
Rua Huet Bacelar, 407, 
Ipiranga, ☎ 2273-5500 
www.aquariodesaopaulo.
com.br

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

DaNiLo ramos

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.

Dia 7/12
ISABEL TAVARES E 
BANDA
BLacK coFFE
BLuEs

Dia 14/12
BANDA VINTAGE 
BOX
cLassic rocK

Dia 20/12
(QUINTA-FEIRA) 
ENcErramENTo 
Da aGENDa DE 
sHoWs 2012.
RENÊ SOBRAL 
E GRUPO 
TERREIRÃO.

Abriremos 
normalmente 
nos dias 21, 
26,27 e 28/12 
mas sem shows 
ou conforme o 
revezamento que 
deverá ser feito na 
sede.

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.

CLuBE aSSOCiaçãO 
atLétiCa GuaPiRa
rua Dr. José camargo aranha, 
376, Jd. Guapira, são Paulo,
☎ 2243-8299,  
www.clubeguapira.com.br, 
25% no acesso ao clube e na 
associação.

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

 PROGRaMaçãO dE dEzEMBRO
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Rua MaNuEL NaSCiMENtO 
PiNtO, 378, JaRdiM 
GuaRaNi, SãO PauLO 

☎ (11) 3542-1509 e  
(11) 3207-7049

desconto: 10% de desconto 
na aquisição da revista Teatro 

Aqui, uma revista bimestral, 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

REVISTA

CInEmA 
mAIS 
bARA To
Associados ao Sindicato 
pagam o preço único de 
R$ 11 para assistir aos 
filmes em exibição na rede 
Cinemark. Não há restri-
ções quanto a horário ou a 
dias da semana, mas cada 
associado pode adquirir no 
máximo seis ingressos por 
vez. Recomenda-se chegar 
à sessão com antecedência, 
uma vez que os vale-in-
gressos são trocados na 
bilheteria. Mas atenção: as 
salas Cinemark Shopping 
Iguatemi, Cinemark Bra-
desco 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 dinhei-
ro ou cartão de débito).

Desconto: 50% na compra 
do talão que contém 12 
folhas válidas para 12 peças 
teatrais a serem escolhidas 
no site do cheque teatro 
e sem prazo determinado 
para utilização. são mais 
de 50 peças a sua escolha, 
sua entrada é gratuita 
e seus acompanhantes 
têm um descontão. 
comprando seu kit você 
ganha gratuitamente o 
cartão de vantagens vale 
mais, adquira-o na sede 
do cheque Teatro, faça o 
pedido pelo  
www.chequeteatro.com.br/
spbancarios,  
ou pelo ☎ 7221-9434.
Não cobramos taxa de 
entrega.

www.culturaelazer.art.br

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

☎ (11) 7221-9434 
☎  (11) 2843-5995
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Desconto de 50% em 
todas as peças em cartaz 
no Teatro Maria Blagit
www.loucosporteatro.com

Av. 7 de Setembro, 1.450, 
Vila Galvão, Guarulhos 

✆ 3535-2401

Baê Produções 
Artísticas

Profª de Canto: tutti Baê

são Paulo

5679-5449

www.tuttibae.com.br 

“10% nas aulas de canto. além 
de cantora, realiza workshops 
sobre música, é professora de 
canto popular, compositora e 
ainda tem a incumbência de ser 
a preparadora vocal dos novos 
talentos do Programa Ídolos e 
dos rebeldes, da rede record” 
tuttibae@uol.com.br 

CLuBE dE viNHO

Dioníso Wine Club  

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 
1884, Jd. Paulistano São Paulo 

☎ 01441-001  
☎ (11) 5525-2400  
☎ (11) 5525-2412 

www.dionisowineclub.com.br 

“o primeiro clube de vinho do 
país o DioNiso WiNE cLuB tem 
como objetivo promover a cultura 
do vinho, gerar relacionamento e 
difundir o conhecimento de for-
ma descontraída. infra-estrutura 
diferenciada aliada a uma equi-
pe de sommeliers e profissionais 
qualificados para proporcionar o 
que há de melhor no mundo do 
vinho. Faça parte deste mundo!” 
os associados ao sindicato têm di-
reito a isenção da taxa de adesão, 
descontos de até 20% em todas 
boutiques maison des caves (são 
Paulo, rio de Janeiro, curitiba e 
Brasília), usufruir do portifólio de 
benefícios disponibilizado no clu-
be através de parcerias com ou-
tros estabelecimentos e prioridade 
nas inscrições de cursos e eventos.

COMERCiaL

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

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

Cursos de janeiro de 2013
curso período dias horário valor local

CPA10 5, 6, 12, 13,  
 19 e 20/1 sab. e dom. 8h30 às 14h 720 360 Osasco

Contabilidade 7/1 a 17/1 seg. a qui. 19h à 22h 440 220 Centro
CPA10 7/1 a 17/1 seg. a qui. 7h30 às 10h30 720 360 Centro
CPA10 7/1 a 17/1 seg. a qui. 19h às 22h30 720 360 Centro
Mercado Financeiro 7/1 a 18/1 seg. a sex. 19h às 22h 510 255 Centro
Espanhol Modulo II 10/1 a 23/5 quinta 19h às 21h 720 360 Centro
Libras 10/1 a 8/8 quinta 19h às 21h 720 360 Centro
Inglês para iniciante 10/1 a 25/4 quinta 18h45 às 21h15 720 360 Centro
Matemática Financeira 12/1 a 23/2 sabado 9h às 13h 440 220 Centro
Francês iniciante 12/1 a 1/6 sabado 10h às 12h 720 360 Centro
Analize de Crédito 12/1 a 2/3 sabado 8h às 13h 510 255 Centro
Câmbio 12/1 a 23/2 sabado 8h às 13h 510 255 Centro
Francês iniciante 15/1 a 4/6 terça 19h às 21h 720 360 Pinheiros
Espanhol iniciante 15/1 a 4/6 terça 19h às 21h 720 360 Centro
Fotografia 15/1 a 28/5 terça 18h30 às 20h30 720 360 Centro
Gestão de Crédito PJ 21/1 a 25/1 seg. a sex. 19h às 22h 370 185 Centro
CPA20 21/1 a 1/2 seg. a sex. 7h às 10h45 1000 480 Centro
CPA20 21/1 a 1/2 seg. a sex. 19h às 22h45 1000 480 Centro
Matemática Financeira 21/1 A 31/1 seg. a qui. 19h às 22h 440 220 Centro
  1ª e 2ª semana  
Analise de Crédito 28/1 a 14/2 de seg. a sex.  19h às 22h 510 255 Centro 
  3ª semana 
  qua. e qui. 
CPA10  18/2 a 28/2 seg. a qui. 7h30 às 10h30 720 360 Centro
CPA20 18/2 a 1/3 seg. a sex. 19h às 22h45 1000 480 Osasco

publico
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Chalés EstrEla do Mar
Os chalés ficam em Ubatuba, mas as reservas são feitas em São Paulo

Rua Bom Pastor, 473, sala 4 – Ipiranga ☎ (11) 2914-8083  ☎ (11) 2591-0537 
www.chalesestreladomar.com.br

facebook: www.facebook.com/ 
chalesemubatuba

POuSadaS, CHaLéS E HOtéiS
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27 Praia Hotel 
av. Thomé de souza, 829, 
Enseada Bertioga 
☎ (13) 3317-1109 
☎ (13) 3317-1560
www.hotel27.com.br

a torre Branca Pousada 
rua Pau Brasil, 828, 
Vila da Fonte, monte Verde 
☎ (35) 3438-1833 
☎ (35) 3438-2267
www.torrebranca.com.br

allia Hotels 
av. anisio Fernandes coelho, 
1.630, Jd. Da Penha, Vitória 
Vitória  ☎ 0800-283-9988
www.alliahotels.com.br
 
amanita Estalagem 
rua safira, 645,  
rua selado monte Verde 
☎ (11) 2976-0972
☎ (35) 3438-2097
www.amanitaestalagem.com.br
 
amarilis flat Service - Pool 
al. Guaira, 19, modulo 30, 
rua são Lourenço Bertioga
☎ (13) 2101-6113 
☎ (13) 3316-8121
www.amarilisflatservice.com.br

atibaia Residence Hotel 
al. Lucas Nogueira Garcez, 4.746, 
Jardim itapetinga - atibaia ☎ (11) 
4412-9033 ☎ (11) 4418-8033
www.atibaiaresidence.com.br
 
avenida Charme Hotel 
av. carlos mauro, 246, centro 
Águas de são Pedro 
☎ (19) 3482-7900
www.avenidacharmehotel.com.br
 
Barretos Country 
Hotel & acqua Park 
Via Pedro Vicentini, 111,
Jardim aeroporto Barretos 
☎ (17) 3321-2323
www.barretoscountryhotel.com.br
 
Boreas apart Hotel 
av. césar cals, 1.780,  
Praia do Futuro Fortaleza  
☎ (85) 3265-4641    
www.boreasaparthotel.com.br

Brisamar Praia Hotel 
al. Barão de mauá, 827, 
centro Peruíbe ☎ (13) 3455-4392 
☎ (13) 3455-7745 
www.hotelbrisamar.com.br

Canto da ilha Hotel 
av. Luiz Boiteux Piazza, 4.810, 
Ponta das canas Florianópolis 
☎ (48) 3261-4000 
☎ (48) 3261-4080
www.cantodailha.com.br
 
Capivari Plaza Hotel 
rua senador Gustavo de Godoy, 341, 
Vl. capivari campos do Jordão 
☎ (12) 3669-2266 
☎ (12) 3663-2266 
www.capivariplaza.com.br
 
Central Nacional inn vilage 
Lgo. santa Efigênia, 44, 
santa Efigênia são Paulo 
☎ (11) 3257-1500 
☎ (11) 3228-6411 
www.nacionalinn.com.br

Chalé Parque aquático 
av. do Lago s/n, Loteamento e 
chalés - Parque aquático Lindóia 
☎ (19) 3898-1838   
www.chaleparqueaquatico.com/
 
Chalés flamboyant 
rua celso Vitta, (antiga rua Três), 
55 - Villaggio Verde mare, Praia 
massaguaçu, caraguatatuba  
☎ (11) 3721-2371
www.chalesflamboyant.com.br
 
Chalés Octopus 
av. maranduba, 136, 
Praia de maranduba ubatuba
☎ (12) 3849-8170
www.chalesoctopus.com.br
 
Club vista Mar Pousada 
av. Gov. mário covas Junior, 
2.000, cibratel ii itanhaém 
☎ (13) 3425-5587 
☎ (13) 7811-2252 
www.clubvistamar.com

Colinas Residencia 
rua saint roman, 338, 
ipanema rio de Janeiro 
☎ (21) 3813-7272
☎ (21) 3813-7979 
www.riocolinashotel.com
 
Colônia de férias - federação 
dos Empregados no Comércio 
Hoteleiro e Similares do Estado 
de São Paulo 
av. dos sindicatos, 234,  
Vila mirim Praia Grande
☎ (11) 3337-0624
☎ (11) 3337-6011
www.fechsesp.com.br
 
dall´Onder 
Grande Hotel 
rua Herny Hugo Dreher, 197, 
Planalto  Bento Gonçalves
☎ (54) 3455-3555
☎ (54) 3455-3558 
www.dallonder.com.br

ackee Pousada 
Vicinal Natal Breda Km 25 

Bela Vista - Olímpia 
☎ (17) 3257-8260  
☎ (17) 3279-4109 

www.ackeepousada.com.br

adEsbaM
Associação Recreativa 
Cultural e Esportiva 

Avenida Castelo 
Branco, 1.200 - Torres 

☎ (51) 3211-4666  
☎ (51) 3211-4668 

www.adesbam.com.br
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dall´Onder vittória Hotel 
rua 13 de maio, 800, 
são Bento, Bento Gonçalves 
☎ (54) 3455-3555 
☎ (54) 3455-3558
www.dallonder.com.br
 
dom Gambini Parque Hotel 
Est. da moenda, s/n, caixa Postal 
11, Zona rural, itanhaém 
☎ (13) 3424-3000
www.domgambini.com.br

flats  Campos do Jordão
vila Capivari 
reservas: rua Bom Pastor, 473, 
sala 4, ipiranga, são Paulo 
campos do Jordão 
☎ (11) 2914-8083 
☎ (11) 2591-0537
www.flatscamposdojordao.com.br
 
Grande Hotel Campos do 
Jordão Hotel - Escola Senac 
campos do Jordão  
☎ 0800-7700790
www.sp.senac.br/corporativo
 
Grande Hotel São Pedro 
Hotel - Escola Senac 
Águas de são Pedro
☎ 0800-7700790
www.sp.senac.br/corporativo
 
Guarany Country Hotel fazenda 
Estrada da serra, sitio são Luiz sem/
nº, rio das Pedras, monte sião, 
minas Gerais ☎ (35) 3465-1443 
☎ (11) 3104-0050
guaranycountry.com.br

Guararema Parque  
Hotel Resort 
rua D’ ajuda, 438, centro 
Guararema ☎ (11) 4693-8800 
☎ (11) 4693-8904 
www.guararemahotel.com.br

Hotel Boutique iracemar 
rua iracema, 96, 
Praia da Enseada, Guarujá 
☎ (13) 3326-6850 
☎ (13) 3351-3944 
www.iracemar.com.br
 
Hotel Cabreúva Resort 
rua são Judas Tadeu, 26, 
centro, cabreúva 
☎ (11) 4528-8500
www.hotelcabreuva.com.br
 
Hotel Casa São José 
av. macedo soares, 827, 
capivari, campos do Jordão 
☎ (12) 3663-3855 
☎ (12) 3663-3353
www.hotelcasasaojose.com.br
 
Hotel e Pousada Luar da Praia 
rua Tomás Lopes, 99, Praia de 
iracema, Fortaleza ceará 
☎ (85) 3063-0232 
☎ (85) 3219-0044 
www.pousadaluardapraia.com.br
 
Hotel fazenda Casa velha 
Estrada municipal de caiacatingas, 
s/n, caiacatinga, Porto Feliz, são 
Paulo ☎ (11) 3685-4411 
☎ (15) 3262-2824
www.hotelfazendacasavelha.com.br

Hotel fazenda 
Estância de Maio 
rod. José de carvalho km 116,5, 
cavalheiros, Piedade 
☎ 0800-7721329
www.estanciademaio.com.br
 
Hotel fazenda 
foz do Marinheiro 
rodovia Vicinal José de abreu, 
km 12,5, rural cardoso
☎ (17) 3466-6133 
☎ (17) 3466-6109
www.fozdomarinheiro.com.br
 
Hotel fazenda Ouro Park 
sítio Portal das Estrelas s/N - Est. 
monte sião, ouro Fino, Km 8 - 
minas Gerais ☎ (35) 3441-6366 
t (35) 9970-6366  
www.ouroparkhotelfazenda.com.br

Hotel fazenda  
Solar das andorinhas 
rod. campinas mogi mirim, Km 
121, carlos Gomes, campinas 
☎ (11) 3675-0755
www.solardasandorinhas.com.br

Hotel fazenda três Poderes 
rua Encarregador da Enseada, 
979, Enseada, são sebastião
☎ (11) 3010-1234 
☎ (11) 3172-5776
www.hotel3p.com.br
 
Hotel Gran Corona 
rua Basilio da Gama, 101, centro - 
são Paulo ☎ (11) 3214-0043   
www.grancorona.com.br

Rua Benedito Vitorino dos Santos, 
197, Juquehy São Sebastião 

☎ (12) 3863-2451   

www.recantoverdepraiahotel.com.br

Recanto verde Praia Hotel
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Hotel Gran Roca 
av. Walter Engracia de oliveira, 
229, Estância Lynce, atibaia ☎ (11) 
4414-7777
www.granroca.com.br
 
Hotel Guarumar 
rua Petrópolis, 290, 
Praia Pitangueiras Guarujá 
☎ (13) 3382-3600 
☎ (13) 3324-1410 
www.guarumar.com.br
 
Hotel Leão da Montanha 
rua Dr. raul mesquita, 443, 
capivari, campos do Jordão 
☎ (12) 3669-8811 
☎ (12) 3663-1811 
www.leaodamontanha.com.br
 
Hotel Meissner Hof 
Travessa da Pedra, 02, 
rec. selado monte Verde 
☎ (11) 2976-0972 
☎ (35) 3438-1515 
www.meissnerhof.com.br
 
Hotel Piccolo Mondo 
rod. Fernão Dias, Km 54, 
Jundiaizinho, mairiporã 
☎ (11) 4486-1187 
☎ (11) 4486-1929
www.hotelpiccolomondo.com.br
 
Hotel Pousada arauna 
rua monte castelo, 160, 
Vila Jaraguá  Bonito 
☎ (67) 3255-2100
www.hotelarauna.com.br

Hotel união 
av. João Pessoa, 284, centro, 
caxambú minas Gerais 
☎ (35) 3341-3333
www.hoteluniao.com.br
 
Hotel villa Rica 
rua conde de Lages, 02, 
Lapa rio de Janeiro 
☎ (21) 2232-2983 
☎ (21) 2232-5019 
www.hotelvillarica.com.br

Hotel vista Bella
a melhor vista de ilhabela 
rua Bela Vista, 119, 
itaguassú, ilhabela 
☎ (12) 3896-1951
www.hotelvistabella.com.br
 
ilhasol Hotel Pousada 
rua Dom João V, 87, 
Feiticeira  ilhabela 
☎ (12) 3894-1116   
www.ilhasol.com.br
 
itararé tower Beach 
rua da constituição, 604, Praia do 
itararé são Vicente 
☎ (13) 2101-6111 
☎ (13) 3466-4229 
www.itararetowerbeach.com.br
 
Kirmayr Hotel fazenda 
Estrada municipal Basilio siloto - 
ramalhada serra Negra 
☎ (19) 3892-2440 
☎ (19) 3892-5444 
www.kirmayr.com.br
 
Mafisa Colônias de 
férias e Pousadas 
rua Venceslau Brás, 146, sala 108, 
centro - sP ,☎ (11) 3104-4828 
☎ (11) 8983-1306 
www.mafisaturismo.com.br
 
Normandie design Hotel 
av. ipiranga, 1.187, 
centro são Paulo 
☎ (11) 3311-9855
www.normandiedesign.com.br

Panorama Hotel & Spa 
rua independência, 143, 
centro, Águas de Lindóia 
☎ (19) 3824-1264 
☎ (19) 3824-2700
www.hotelpanorama.com.br
 
Peraltas 
av. Brig. Faria Lima, 2.355, Jd. 
Paulistano (escritório em são 
Paulo) Brotas ☎ (11) 3035-1900   
www.peraltas.com.br

Pergamon Hotel 
rua Frei caneca, 80, 
consolação, são Paulo 
☎ (11) 3123-2021
www.pergamon.com.br
 
Piemont Hotel & flat 
av. Leopoldino Gonçalves de souza, 
210, Vl das Flores serra Negra 
☎ (19) 3892-6150 
☎ (13) 3233-1311
www.piemonteflat.com.br
 
Pousada - Hotel fazenda 
vale dos Eucaliptos 
Est. Piedade, Vl. Élvio, s/nº Km 22 
caixa postal 224, Vila Élvio Piedade 
☎ (11) 3815-4500 
☎ (11) 3813-1155 
www.valedoseucaliptos.com.br
 
Pousada aruanã 
rua dos Bugueiros, s/n, canoa 
Quebrada, ceará canoa Quebrada 
☎ (88) 3421-7154
www.pousadaaruana.com.br
 
Pousada atiaia 
rua Laudelino merchias mazagão, 
37, Perequê, ilhabela 
☎ (12) 3896-2628 
☎ (12) 3896-6881 
www.pousadaatiaia.com.br
 
Pousada Beco da Lua 
av. alberto oberg, 600, Jardim 
Paulista, olímpia ☎ (17) 3279-8895 
☎ (17) 3279-8904
www.pousadabecodalua.com.br

Pousada Bela floripa 
rua Estrela do mar, 220, Barra da 
Lagoa Florianópolis 
☎ (48) 3232-3546 
☎ (48) 3238-2250 
www.pousadabelafloripa.com
 
Pousada Caborê 
av. caborê, 12, caborê Parati 
☎ (24) 3371-7520 
☎ (24) 3371-4482 
www.pousadacabore.com.br

POuSadaS, CHaLéS E HOtéiS

Pousada MartiM PEsCador 
Av. Bernardino Querido, 161, Itaguá - Ubatuba 

☎ (12) 3832-3609 ☎ (11) 7894-9434 
www.pousadamartimpescador.tur.br
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Pousada Colonial Búzios 
av. José Bento ribeiro Dantas, 
4.994, manguinhos armação de 
Búzios ☎ (22) 2623-3052 
☎ (11) 3323-6206 
www.pousadacolonialbuzios.com.br
 
Pousada da frida 
av. sol Nascente, 1.905, 
centro - monte Verde 
☎ (35) 3438-1557 oi 
t (11) 96073-5963 tim 
www.pousadadafrida.com.br
 
Pousada da Gibinha 
rua Elias seabra, 170, Vila Gomes, 
campina do monte Grande 
☎ (15) 3256-1147 
☎ (15) 9782-4205 
www.itapedigital.com.br/gibinha
 
Pousada das Nascentes 
av. antonio mariano do Prado, 
260, Patrimônio Brotas 
☎ (14) 3653-6121 
☎ (14) 3653-6133 
 
Pousada do Canto 
Praia do canto do abraão, 121, 
ilha Grande angra dos reis 
☎ (24) 3361-5115 
☎ (11) 4193-6725 
www.ilhazul.com.br
 
Pousada do fort 
al. santana, 230, 
Pontal da cruz, são sebastião 
☎ (12) 3862-1800 
☎ (12) 3862-0975 
www.pousadadofort.com.br
 
Pousada do Mineiro 
av. constitucionalista de 32, 205, 
Jardim são Francisco, olímpia 
☎ (17) 3280-4704 
☎ (17) 9723-7663 
www.pousadadomineiro.com.br
 
Pousada do Rio verde 
al. monteiro Lobato, 349, solar 
dos Lagos são Lourenço 
☎ (35) 3331-5237 
☎ (35) 8403-0605 
www.pousadadorioverde.com.br

Pousada do Sossego 
rua Francisco rodrigues s/n, 
Fazenda sto antonio, Lindóia  
☎ (19) 3898-1337 
☎ (19) 3898-1251
www.pousadadosossego.com.br
 
Pousada do verde 
Estrada da selinha, 1.400, 
Tronqueiras - Passa Quatro 
☎ (35) 3371-3000 
☎ (35) 3371-3034 
www.pousadadoverde.com.br
 
Pousada dudu 
rua XV de Novembro, 101, 
centro - aiuruoca 
☎ (35) 9813-0020
www.pousadadudu.com.br
 
Pousada duduka  
Nazaré Paulista 
☎ (11) 7097-4370 
☎ (11) 7134-9511 
www.sitiopousadaduduka.com.br
 
Pousada Encanto das Pedras 
av. Francisco Loup, 1180, 
maresias - são sebastião 
☎ (12) 3865-6269 
☎ (11) 3522-8458 
www.encantodaspedras.com.br
 
Pousada farol do itaguá 
av. castro alves, 1.141, 
itaguá - ubatuba 
☎ (12) 3832-2111 
☎ (12) 3833-7775 
www.pousadafaroldoitagua.
com.br
 
Pousada Gammel dansk 
Estrada da usina Nova, 460 (r. 13, 
lote 06, quadra “F” Loteamento 
Nova Búzios) Búzios 
☎ (22) 2623-1274 
☎ (22) 2623-5875 
www.gammeldansk.com.br
 
Pousada Hi adventure 
rua sotero José Faria, 610, 
rio Tavares Florianópolis 
☎ (48) 3338-1030  
www.hiadventure.com.br

Pousada Kauai 
av. carlos João Donner, 157, Jd. 
Grandesp, Praia de cibratel ii 
itanhaém ☎ (13) 3425-2969 
☎ (13) 3425-2127 
www.pousadakauai.com.br
 
Pousada La toscana 
rua Francisco romeiro, 270, 
capivari  campos do Jordão 
☎ (12) 3663-6650 
☎ (12) 3663-6468 
www.pousadalatoscana.com.br
 
Pousada Lirios da vila 
av. ipitangas, lote 15, quadra F, 
Vilatur saquarema 
☎ (22) 2655-1730 
☎ (11) 3501-5672 
www.pousadaliriosdavila.com.br
 
Pousada Ma-JuLi 
rua Bernardino de campos, 
1231, centro - olímpia 
☎ (17) 3281-3322 
☎ (17) 3279-7859 
www.majuli.com.br
 
Pousada Marambaia 
rua itaberaba, 534, 
Boiçucanga, são sebastião 
☎ (11) 3451-6626 
☎ (11) 2901-4765 
www.pousadamarambaia.com.br
 
Pousada Maresias Beira-Mar 
av. Dr. Francisco Loup, 1111, 
maresias - são sebastião 
☎ (11) 3865-7327
www.maresiasbeiramar.com.br
 
Pousada Maui 
rua Trajano Bueno Veloso, 187, 
Praia das Toninhas ubatuba 
☎ (12) 3842-3880 
☎ (12) 3842-3886 
www.pousadamaui.com.br
 
Pousada Oásis 
av. Dom Pedro i, 2.295, 
agenor campos, mongaguá 
☎ (13) 3446-1035  
www.paraisooasis.com.br
 

POuSadaS, CHaLéS E HOtéiS

RIo QuEnTE RESoRTS 

Valetur Sto. André - Shopping ABC
av. Pereira Barreto, 42 - loja 81, Piso PB, Vila Gilda, santo andré  

☎ (11) 4433-0950 (shopping aBc - sto. andré) www.rioquenteresorts.com.br
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Pousada Parcel das ilhas 
rua manoel cândido dos santos, 
61, Barra do sahy, são sebastião 
☎ (11) 3042-4149 
☎ (12) 3863-6248 
www.parceldasilhas.com.br
 
Pousada Pau Brasil 
rua sebastiana Felicio de oliveira, 
1020, massaguaçú caraguatatuba  
☎ (12) 3884-3908 
t (12) 8157-1613
paubrasilpousada.blogspot.com
 
Pousada Porto Mare 
rua sebastião romão cesar, 400, 
maresias são sebastião 
☎ (12) 3865-5272 
☎ (12) 3865-6332
www.pousadaportomare.com.br
 
Pousada Praia do Sol 
rua Potiguaçu, 72, suarão 
itanhaém ☎ (13) 3422-4215 
☎ (11) 3422-1132 
www.pousadapraiadosol.tur.br
 
Pousada Recanto
Águas vivas 
Estrada do rio Bonito, s/n, 
rio Bonito - Tapiraí 
☎ (11) 3447-1717 
☎ (15) 3377-7520 
www.recantoaguasvivas.com.br
 
Pousada Serra villena 
rua das constelações, 217 
monte Verde ☎ (11) 2976-0972 
☎ (35) 3438-1325 
www.villenamonteverde.com.br
 
Pousada Só Natureza 
rua “a”, 79, abraão, 
ilha Grande - angra dos reis 
☎ (24) 3361-5770 
☎ (11) 4193-6725 
www.ilhazul.com.br

Pousada Spazio al Mare 
rua maria madalena Faustino, 
402, Juquehy - são sebastião 
☎ (11) 3461-0973 
☎ (11) 9217-1296 
www.spazioalmare.com.br
 
Pousada vento Sul 
av. riachuelo, 4.011, 
Portinho ilhabela 
☎ (12) 3894-1864 
☎ (13) 7808-4223 
www.pousadaventosulilha.com.br
 
Pousada verdes vales 
rua cinco, 54, Loteamento 
Jd. Do salto ii, Livramento socorro 
☎ (11) 3088-8815 
☎ (19) 9725-6873 
www.verdesvalespousada.com.br
 
Pousada villa alferes 
rua Joaquim Eliziário Dias, 320, 
Pq. das abelhas, Tiradentes minas 
Gerais ☎ (32) 3355-2324 
☎ (32) 3355-1752 
www.villaalferes.com.br
 
Pousada villa Giardini 
rua José ribeiro da silva, 811, 
ipitanga - Bahia 
☎ (71) 3289-3457
www.pousadagiardini.com.br
 
Pousada villa Harmonia 
rua das acácias, 7, caborê Paraty 
☎ (24) 3371-2334 
☎ (24) 3371-1330 
www.pousadavillaharmonia.
com.br
 
Recanto Sonho verde 
rodovia José simões Louro Jr., 
3543, itararé Embu-Guaçu 
☎ (11) 4661-5707 
☎ (11) 3326-0644 
www.recantosonhoverde.com.br

 Refúgio das toninhas 
rua santa mônica, 53, 
Praia das Toninhas - ubatuba 
☎ (19) 3433-6544 
☎ (12) 3842-4198 
www.praiatoninhas.com.br
 
Residencial Brown 
rua Basalto, 402, Praia mariscal, 
Bombinhas Bombinhas 
☎ (47) 3393-4289 
☎ (47) 9627-7247 
www.residencialbrown.com
 
Sables Hotel Guarulhos 
av. salgado Filho, 1176, 
Jardim maia, Guarulhos 
☎11) 2181-5900   
www.sableshotel.com.br
 
Salvetti Praia Hotel 
rua césar Landucci, 65, 
Boracéia - são sebastião
☎ (12) 3867-6317   
www.salvettipraiahotel.com.br
 
San Michel Hotel 
Largo do arouche, 200, 
centro - são Paulo 
☎ (11) 3223-4433 
☎ (11) 3224-1420 
www.sanraphael.com.br
 
San Raphael Hotel 
Largo do arouche, 150, 
centro - são Paulo 
☎ (11) 3334-6000   
www.sanraphael.com.br

av. Deputado Emilio carlos, 821, centro, 
carapicuíba ☎ (11) 4812-6766 t (11) 
99904-8681 www.equoterapianet.com.br  
10% nas mensalidades. o atendimento de 
Equoterapia é uma terapia multidisciplinar 
que trabalha com uma equipe composta 
por fisioterapeutas, pedagogos, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, educadores 
físicos, fonoaudiólogos e instrutores 
equestres. ao montar o cavalo (montaria 
individual ou em dupla com o terapeuta) 
o paciente é estimulado sensorialmente 
pela oscilação de sua andadura e os 
terapeutas fazem uso desta estimulação 
para realizar exercícios e/ou brincadeiras 
que beneficiem sua melhora física e/ou 
mental. Este atendimento é direcionado 
às pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, alterações da fala, emocionais, 
comportamentais ou até déficit de atenção 
e concentração escolar. É realizado uma vez 
por semana com sessões de 30 minutos. 

SaúdE

 EQuoTERAPIA - Instituto Anjos de Deus
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Rua Heitor Penteado, 2163 - Vl. Madalena São Paulo oeste 
☎ 05437-002 ☎ (11) 3449-2324 t (11) 99799-4370

www.denteurgente24h.com.br
Clínica geral e atendimento 24 horas para urgência. 

Próximo ao metrô vila madalena, estacionamento no local. 
E-mail: dr.dickson@ig.com.br

CLaSSifiCadOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 

aviaçãO
1 dormitório, frente ao mar, para 
6 pessoas, 1 dorm, com ou sem 
gararagem, fins-de-semana ou 
temporada, ☎ 3966-3523 falar 
com Daniella.

CHÁCaRa fLORa 
3 dormitórios, 70m, 2 wc, sl, arm. 
nos dormi, cozi, 1 vaga, lazer, r$ 
2.300, já incluído o cond., iPTu a 
parte parcelado t 97214-6127.

GuaRuJa 
astúrias, próximo à praia, 
acomodação para 5 pessoas,  
☎ 5589-7373 Tratar com Loyda.

GuaRuJa 
Enseanda, 3 dormitórios, sendo 
1 suíte, 2 vagas, a 150 metros da 
praia, t 99781-4316 e  
t 96701-6991 com Jeanete.

GuaRuJa 
Pitangueiras, 4 p, 1dorm, sl, coz, 
wc, tot mobiliado, serv., praia ótima 
localiz., Natal, janeiro e fev, mínino 
4 diárias ☎ 2281-9234 c/ ana. 

GuaRuJa
Pitangueiras, 4 pessoas, 
1dormitó, sala, cozinha, wc, as, 
sacada/área cond, serv., de praia, 
vaga garagem, ☎ 3904-5115 
Tratar com ildelfonso.

GuaRuJÁ 
Temporada, feriados, fins de sem. 
2 dorms, sala ampla, 2 wc, p/ 8 
pessoas c/ tv. 200 mt da praia das 
astúrias, 1vaga, ☎ 3062-3246,  
t 97114-7134 e t 99643-9131.

JaRdiM GuiLHERMiNa 
Kitão, p/ 4 pess., 1 vaga, 1 
dorm.,coz, área de serviço, wc, 
próximo ao mar e da feirinha, 
temp. ☎ 3966-3523 com D. Neyde

MONGaGuÁ 
1 d., sala, cozi, 2 sacadas, 1 vaga, 
100 m da praia, temp., final de 
sem., 6 pes., ☎ 2280-7084,  
t 97476-4185 e t 99852-0669.

PERuiBE 
mobiliado, ótima localização, 
com vista para o mar, para 
pequenos períodos, final de ano, 
acomoda até seis pessoas,  
t (13) 9781-3789.

PORtO SEGuRO Ba 
condomínio p/ temp. 200 m da 
praia, pisc, ponto turística axé 
moi, ☎ (11) 2201-5103 claro  
t (73) 8121-6016/ tim t (73) 
9166-2143 oi t (73) 8815-3821 
vivo t (73) 9811-9710.

PRaia GRaNdE
aviação, temporada,  
t 98487-4885 e ☎ 2253-0068  
com Vilma após as 21horas.

PRaia GRaNdE
aviação, temporada, mobiliado, 
1 quadra da praia, garagem, 
elevador, ☎ 2546-2605.

PRaia GRaNdE
Boqueirão - Guilhermina, 
mobiliado, om 2 dorms, sala, 
cozinha, ☎ 2947-0961 e  
☎ 2969-6978 falar com Vera.

PRaia GRaNdE
cidade ocean, 2 d, 2 wcs, demais 
dependências,1 vg, temp. e finais 
de semana, 8 pessoas,  
☎ 3743-8826 e t 99901-4277 
Tratar com orlando ou cleuza.

PRaia GRaNdE
Forte,,0 2 dormis., 1 vaga, 
mobiliado, ventilador de teto, para 
8 pessoas, - temporada e ano 
Novo, ☎ 2082-3945,  
t 97335-3050 e t 99574-0436

PRaia GRaNdE 
Guilhermina, temp, feriados e fds, 
réveillon, carnaval, mob, 1 quadra 
da praia, garagem e elevador,  
☎ 2541-1360.

PRaia GRaNdE 
Temporada, fim de cemana 8 p, 2 
dorms, 2 wcs, 1 vaga gar, perto da 
praia, mando fotos por e mail,  
t 95760-7431.

SaúdE

aptos – alugam-se

CLÍNiCa SCHMiLLEvitCH
Todas as unidades são Paulo
☎ (11) 3828-8800 
www.schmillevitch.com.br 
5% de desconto sobre tabela 
popular, para exames laboratoriais 
e exames de imagem.

oDonToLoGIA - Dente urgente 24hLAboRATÓRIo
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SaNtOS / S. viCENtE
Kit frente ao mar, 1 garagem 
coletiva, elevador, microondas, 
4 pes., temp, final de semana, ☎ 
3966-3523 com Neyde.
 
 
 
 
 
 
 
 

BELENziNHO 
3 d., 1 suíte, 2 vagas, coz plan., 
3 wc, 110 m, 100m do metro, 
piscina, play, docs oK, r$ 510mil, 
☎ 3876-7647 e t 98270-9173.

PRaia GRaNdE 
aviação, 88m2, 3 dor, 1suíte, 
sacada c/vista para mar,  arms. 
emb., 1 vaga, docs ok, r$ 280  
mil, t 99434-1396 com alves.

PRaia GRaNdE
Vendo ou alugo, Boqueirão, temp, 
prox. a praia e, 2 dorm., suíte, 2 
vagas, piscina, portaria 24h,  
av. costa silva, t 97682-0930.

PRaça ÁRvORE 
2 d c/ 3º opcional, 2 wcs, dormi, 
cozinha c/ armários emb, piso de 
madeira, próximo ao metro,  
☎ 5589-7373 com Damiano.

tatuaPé 
61 metros, próximo ao 
corinthians, entrega dez 12, 
3 dormi suíte, 1 wc, sala, cozi, 
sacada, 1 vaga r$ 275mil,  
t 97644-3675 tratar com Paulo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERtiOGa 
Guaratuba, 2 dormi., 2 wc,1 suíte, 
churrasq., gar 2carros, a 800m 
da praia, 8 pessoas, feriado,final 
semana ☎ 2958-2411 e t 97125-
7134 Tratar com antônio.

BOiçuCaNGa 
2 dormi, sl, coz, wc, gar. 3 car. 
fog, gel, tv, vent teto, até 10 
pessoas, f. semana e temporada, 
☎ 3694-3025 e t 99404-8878 
Tratar com Waldo. 

CaRaGuatatuBa 
Tempaorada, 300 m da praia, para 
10 p. com tv, churrasq., 3 vagas, 
☎ 2293-4404 e ☎ (12) 3882-5039 
falar com Giuseppe.

GuaRuJa
Enseada, cinco quadras da praia, 
para fins-de-semana, feriados 
ou anual, com dorm, salão, wc, 
próximo a mercado e condução,  
☎ 2503-8608 tratar com Pereira. 

itaQuERa
sobrado, c/ 2 suítes em cond. 
fechado, sem uso, 700 mts 
do metrô itaquera, cond. e 
iPTu inclusos, seguro-fiança porto, 
r$ 1 mil, t 98128-2082 c/ césar.

itaNHéM 
3 Dorms., 2 wc, 3 vagas, próx col. 
itaú, temp., feriado e final de sem 
☎ 2641-1447 e t 99649-6747 
com ademir.

PRaia GRaNdE 
caiçara, 3 dorms, piscina, sala 
de  jogos, churrasqueira, quatro 
vagas, ☎ 2684-4579 e  
t 99777-3501, com sandra.

PRaia GRaNdE 
Vila Tupi, 12 pessoas r$ 130 por 
dia, 6 pessoas r$ 65/ dia, vaga, 
chur. vent teto , ☎ 4703-6492 e  
t 99372-4926 Tratar com Lucia  
ou aristides.

SaNtO aNt. PiNHaL
4 Dorms, 2 suítes, sl c/ lar, s jogos, 
pisc., chur, 10 pessoas ou + r$ a 
combinar, temos site ☎ 3966-3523 
c/ Neyde ou ☎ 3892-5080  
Tratar com cláudia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dOM BOSCO
sobrado, 2 dorms, sl, cz, wc, 
lavabo, cond fechado a 2 quadra 
estação trem Dom Bosco dcto ok 
r$ 198 mil,  aceito finic. Bco.  
t 99806-1540 e ☎ 4485-2892 
com osvaldo.

itaNHaEM 
2 Dormitório, sala, cozinha, wc, 
quintal e 1 vaga garagem todo 
mobiliado no valor r$ 30 mil, 
☎ (13) 3427-1951 com sr. João. 

itaNHaEM
casa nova, Gaivota lado praia, 
2 dormes, 1 suíte, sala, coz, wc, 
lavanderia, churrasqueira, 2 vagas 
de garagem, bairro residencial,  
☎ (13) 7826-0665.

itaNHaéM
Jardim regina, 2 dormis, 1 suíte, 
sala, cozinha, 2 wc, 4 vagas, 
jardim, churrasqueira, 250 m2 
terreno, 79 m2 de construção   
r$ 165 mil, t (13) 9650-0252.

JaRaGuÁ
condomínio Fechado, 2 suítes, 
cozinha, sala, lav., 1 vaga e 
estacion. para visita, lazer e seg.  
☎ 3941-5690, falar com Joana. 

PERuiBE 
Jardim Peruibe,2 dorms, 2 wcs, 
sala, ampla coz, lavanderia, gar. 2 
carros, r$ 60 mil, contrato c/ iPTu, 
☎ 5526-5510 e t 9775-3363  
Tratar com renato. 

tRES fRONtEiRa SP 
4 dormitórios, 1 suÍte com ar 
condicionado, 2 salas, coz. c/ disp. 
3wc, churrasqueira, varanda, vaga 
para 5 carros, ventiladores de teto,  
☎ (17) 3631-7012.

viLa PRudENtE 
sobrado, 2 suítes, closet, 
armar, lareira, lavanda, edícula, 
dormitórios, empregados, 2 vagas, 
próximo à av. anhaia mello e 
metrô, r$ 320 mil, ☎ 2116-4611.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRaNJa viaNa
Parque das artes, Estr. capeava 
cond. Funcionamento, 707 m², 
peq. aclive, r$ 210 mil,  
t 99151-5010 c/ marco ou  
☎ 3783-3651 c/ sandra ou marco 
só à noite.

iBiúNa 
cond. Fechado, 5 km do centro, 
1450 metros quadrados, c/
escritura, r$ 55 mil  
t 99397-7074 e ☎ 3696-2546 
tratar com Joelma após as 20h30.

itaNHaéM
Balneário são João , 442,8 m2, 
poucos metros da praia, bairro 
residencial, perto de comércio, 
escola, posto de saúde, doctos ok, 
☎ (13) 7826-0665.

MONtE aPRazÍvEL SP 
Plano 12 x 24 288mt2, ótimo 
preço, excelente localização,  
com escritura ☎ 3904- 5115 
Falar com ildefonso.

PERuiBE SP 
Estância, Balneária Bel mira 
Novais, 11 x 34 374 mts2, com 
duas frentes, com escritura  
☎ 3904-5115 tratar com ildefonso

zONa SuL
Jardim Herplim, bem próximo ao 
Terminal Varginha r$ 35mil,  
t 98050-8112.

  
 
 
 
 
 
 
 

CLiO 08/09  
Único dono, 39000 km, baixa km, 
todas as revisões efetuadas em 
concessionária renault, a última 
revisão foi efetuada em 10/12, 
revisão dos 40.000 km antecipada, 
na garantia, t 98146-3244.

 

CLaSSifiCadOS

veículos

terrenos

casas vendem-se

casas alugam-se

aptos – vendem-se
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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.

Para anunCiar:
www.spbancarios.com.br/descontos.asp,

EM “ClassifiCados”

COROLLa XEi at 2006 
completo, mais couro, único 
dono, t 99404-1775 e  
t 99465-3854. Tratar com Giba 
ou ana Paula.

ECOSPORt PRata fLEX 
Prata ano 2006/7 XLs 1.6,4 portas 
única dona, r$ 28 mil, ☎ 2953-
7677 c/ rose após as 19 horas. 

fORd ECOSPORt 
Freestylit XLT 1.6 flex-
2008/2009, prata dourado, 
completo, banco de couro, 
estribo, único dono, 33 mil km, 
estado de 0 km - r$37.000,00.  
☎ 3673 4471 t 99972 4372.

fOX 1.6 PLuS 
completo, cinza, 29.000 km, 2º 
dono, r$ 24.000, aceita troca por 
veículo de menor valor,  
t 98128-2082.

PaLiO ELX 1.3 
completo, 2002, ótima mecânica, 
muito econômico, carro de 
mulher, concervado  
t 97428-0595

PaLiO EX 99/99 
4 portas, cor verde metalico, 
gasolina, ótimo estado, vidro 
elétrico e trava, carro de mulher, 
só usado no final de semana  
r$ 10 mil, ☎ 3983-0607.

PaLiO fiRE 1.0 - 07 
Prata, 4 portas, ar condicionado, 
direção hidráulica, vidro e trava 
elétrica, alarme, limpador e 
desembaçador traseiro, t 99289-
7424 c/ Leandro. 

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.

PEuGEOt 2006  
fLEX 1.4 - NOvO
completo, prata, todo revisão e 
aprovado na espeção veicular, os 
pneus foram tocados em outubro 
r$ 19 mil, - 98095-1542.

RaNGER 99/2000 - 2º dONO
4 portas, gas, 4x2 com capota 
de fibra, dir. hidráulica, ar condi, 
travas de porta, alarme, já passou 
no controlar, 133.000 Km,  
t 99976-8513 e t 98174-8513 
com Paulo.

SuzuKi YES 2007
cor prata, 125wwwwcc 
documentação ok, ótimo estado, 
pneus novos, r$ 3 mil,  
t 98114-7860.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aNtiGuidadES 
Projetor super 8 ainda na caixa, 
sanyo, track sound projector, 
maquina fotográfica, brinquedos, 
cédulas, LPs etc.  
☎ 2281-9234 c/ ana. 

CadEiRa C/ BRaçOS 
Para escritórios ou sala de espera, 
cromado c/ braços, assento e 
braços e encosto-me a couros 
preto r$ 145, ☎ 3966-3523  
Tratar om Danielle.

CLuBE dOS BaNCÁRiOS 
Titulo clube de campo, clube 
bancários Brasil sBc, sócio remido, 
10 diárias grátis em chalés, sem/ tx 
de manutenção, ☎ 3686-9614  
c/  Helena/ antônio.

fOGãO dE EMBOtiR 
Brastemp Deville 4 bocas, acend 
aut, na cor branca r$ 600, 
excelente estado, t 97683-2360.

JaziGO CEMitéRiO JaRaGuÁ
3 Gavetas, área de serviço nunca 
foi usado, r$ 19.500, venda 
particular r$ 14 mil, melhor loc. 
dentro do cemitério, perto da 
adm. t 99151-5010 tratar com 
marco.

 

MatERiaL WiSE uP 
atualizado, sem utilização, 
completo, todos os livros e cd’s, 
r$ 1.900, menos da metade do 
preço, t 99742-0238.

POLtRONa dE aMaMENtaçãO 
cor bege com pequenos detalhes 
em branco, r$ 180, caso interesse 
envio fotos, t 98160-3714.

ROtEadOR
TP-Link de 108 mBPs, super G, 
sem uso na caixa r$ 110,  
t 98617-8821 com carmelo.

vENdO
sucata Hilux 2008, vendo bancos, 
tampa traseira, para-choques, 
protetor de caçamba, e outras 
miudezas, t 98253-4091 c/ Nelson.

vENdO 
cadeira infantil automotiva  
r$ 190, caixa selada150w rms, 
falcon + amplificador tojo r$ 550, 
roteador tp link 150 kbps r$ 90,  
t 4624-4511. Falar com mauricio.

vENdO 
Kit DVD Player para carro com 2 
telas de 7’’ de Lcd da marca Trc 
com controle remoto sem uso r$ 
300, ☎ 27836244 e  
t 993904343 c/ claudia. 

diversos



FILIAL 
Extra São Caetano

Rua Senador Vergueiro, 
428 - Loja 16 - Centro, 
São Caetano do Sul 

☎ (11) 4226-3148 
☎ (11) 4226-3151


