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Batalha de arroz num 
ringue para dois
A comédia com Maurício 
Machado e Nívea Stelmann é 
uma das peças com desconto 
para sindicalizados e seus 
dependentes.
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divulgação

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, Cláudia Motta, Jair Rosa, gisele Coutinho, Rodolfo Wrolli e Tatiana Melim. 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

Conquistas e lutas em 2013

No ano em que o Sindicato completa 90 anos, começou a valer a nova tabela 
do imposto de renda na Participação nos lucros e Resultados (PlR) dos 
trabalhadores. Quem recebe até R$ 6 mil de PlR será isento de pagar o imposto. 

acima desse valor, as alíquotas vão variar, mas todos pagarão menos. a medida já vale 
para a segunda parcela da PlR dos bancários, que terá de ser paga até 1º de março, 
como determina a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

o Sindicato enviou carta aos bancos pedindo a antecipação do pagamento. 
argumentamos que, nos meses de janeiro e fevereiro, há aumento nos gastos dos 
trabalhadores, com despesas extras como iPva, iPTu e matrículas escolares dos filhos. 

os bancos têm condições de antecipar esses pagamentos. o Bradesco e o Santander 
já divulgaram seus balanços anuais. o lucro deles, somados, chegou a R$ 17,843 
bilhões em 2012. 

o Bradesco alcançou R$ 11,523 bilhões de lucro líquido ajustado em 2012, com 
crescimento foi de 2,9% em relação ao ano anterior. as receitas de prestação de 
serviços e tarifas também cresceram: 15,5%, chegando a R$ 17 bilhões, o suficiente 
para cobrir 140% do total de despesas de pessoal. o Santander Brasil teve lucro 
líquido de R$ 6,320 bilhões no ano passado, queda de 5% em relação a 2011. 

Esses resultados seriam ainda maiores se não fossem os 
reflexos do alto provisionamento para devedores duvidosos, 
o Pdd. o Bradesco aumentou esse índice em 27% no ano e 
o Santander aumentou em 30% no mesmo período. 

Temos um ano cheio de comemorações, conquistas e de 
muita luta. Convido você a participar conosco, porque juntos 
somos mais fortes! 

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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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.

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

lazer e diverSão

Grêmio recreativo Café dos bancários
o espaço abre de segunda a sexta-feira, das 17h às 23h, e fica na Rua São Bento, 413. 
os shows começam sempre às 20h. o espaço é exclusivo para bancários sindicalizados e 

seus convidados.

Todos os parques oferecem 
descontos para bancários 
sindicalizados. A venda 
dos ingressos é realizada 
na sede do Sindicato (com 
exceção do Magic City onde 
podem ser adquiridos na 
bilheteria do parque). Para a 
compra dos ingressos, os as-
sociados deverão apresentar 
carteirinha do Sindicato ou 
último holerite. Pagamento 
somente com cheque do 
associado. Não trocamos 
ingressos nem cheques. 
Todos os pagamentos po-
dem ser feitos com cheques 
pré-datados. Informações 
sobre preços e validade 
dos ingressos na Central de 
Atendimento, ☎ 3188-5200.

iMPortaNte:

 ProGraMação de fevereiro
Dia 1º
RogeR e 
Banda
Sertanejo universitário

 Dia 8
Banda  
Feeling one
Pop rock

Dia 15
Banda  
nowheRe Man
Clássicos do rock

 Dia 22
SeRginho 
MaduReiRa
Samba

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
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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 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 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 ☎ 97221-9434.  
Não cobramos taxa de entrega.

www.chequeteatro.o.br/spbancarios

☎ (11) 97221-9434 
☎  (11) 2843-5995

total burNiNG aCadeMia
Av. Ministro Petronio Portela, 

461, Freguesia do Ó, São Paulo
☎ (11) 3978-3478  
☎ (11) 9472-7612

aCadeMia
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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

CoMerCial

rua MaNuel NaSCiMeNto 
PiNto, 378, JardiM 
GuaraNi, SP 

☎ (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

reVista

TK PRODUÇÕES  

Rua Santo Amaro, 380, 
sobreloja, conj. 13,  

Bela Vista 

☎ (11) 3106-7505

www.revistafunfun.com.br

Desconto: 40% na aquisição 
da revista. A revista Fun & Fun 
reúne em um só lugar o me-
lhor do entretenimento cultu-
ral de São Paulo. Nosso objeti-
vo é oferecer super descontos 
em teatros, baladas, cinemas e 
muito mais. Divirta-se!

soLLar artesanato 
ateLiÊ soLLar

☎ (11) 3493-3141 
t (11) 99515-2433

www.elo7.com.br/ateliesollar
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ColéGioS e/ou eSColiNHaS de 
eduCação iNfaNtil

Catavento berçário e  
recreação infantil
Rua Caetés, 52, Perdizes, SP
☎ (11) 3864-6823 ☎ (11) 3801-3358
www.catavento.com.br 

Centro educacional - desafio
Todas as unidades
☎ (11) 3834-4147 
☎ (11) 3685-0542
www.colegiodesafio.com.br

Centro educacional infantil  
Profº José Joaquim 
Rua Machado de Assis, 642  
Osasco, São Paulo.
☎ 06018-025 ☎ (11) 3683-4453
www.professorjj.com.br

Centro educacional 
Paulista - Colégio CeP
Av. Franz Voegeli, 300, Bloco Prata, 
1º andar, Vila Yara, Osasco
☎ (11) 3405-1599 
☎ (11) 2878-4651
www.colegiocep.com 

Centro educacional Sapienza
Rua Nelson Camargo, 382, 
Centro, Osasco
☎ (11) 3685-0782 
  
Colégio abilitá 
Rua Ibituruna, 196, Saúde (próx. 
Metrô São Judas) São Paulo 
☎ (11) 2578-8201   
www.abilita.com.br

viaGeNSCoMerCial

aSSiNatura de reviStaS

raS empreendimentos
Rua Dr. Elviro Carrilho, 302, sala 5, 
Vila Albertina, São Paulo
☎ (11) 2387-5949  
☎ (11) 2387-5946
assinepanini.com.br/sbsp

auto-MeCâNiCa 

Mendocar
Rua Filomena Bocchi Pilli, 159, 
Freguesia do Ó, São Paulo
☎ (11) 3998-6330
www.mendocar.com.br

deCoração

detalhes e decorações
Av. Itaberaba, 1.814,  
Freguesia do Ó, São Paulo
☎ (11) 3991-5199  
☎ (11) 3978-4365
www.detalhesedecoracoes.com.br

eStétiCa e/ou Salão de beleza

Caminho da liberdade
Rua da Glória, 332, sala 24, 
Liberdade, São Paulo
☎ (11) 3431-0447 
☎ (11) 96292-2341
www.caminhodaliberdade.com

floriCultura 

vale verde flores
Rua Manoel Madruga, 74, 
Freguesia do Ó, São Paulo
☎ (11) 3935-0763 
☎ (11) 3931-2218
www.valeverdeflores.com

iNforMátiCa 

tecmaster
Rua Manoel Madruga, 87, 
Freguesia do Ó, São Paulo
☎ (11) 3931-8992 
☎ (11) 97333-0520

JóiaS e aCeSSórioS 

Cheia de Charme
Rua Dona Primitiva Vianco, 643, 
Osasco, Centro
☎ (11) 4624-7773 
☎ (11) 98572-6181 
Moda 

empório luna
Rua Dona Primitiva Vianco, 244, 
Lj. 10, Centro, Osasco
☎ (11) 3681-6454
www.emporioluna.com.br
ou www.facebook.com/
emporiolunaoficial

MoNitoraMeNto 

SiM traCK
Calçada Aldebara, 44, Centro de 
Apoio II, Santana de Parnaíba
☎ (11) 2199-0701 
☎ (11) 9126-3752
 
ótiCaS 

fábrica de óculos Coutinho
Rua Antonio Agú, 48, 
Centro, Osasco
(11) 3681-8417

CurSoS de idioMaS 

the Place english School
Rua Gerônimo Caetano Garcia, 
270, 3º Piso, Sala 2 (Shopping 
Casa Grande), Francisco Morato 
☎ (11) 4609-1770  
www.theplacebrazil.com

reStauraNteS, laNCHoNeteS, 
Pizzaria e/ou CHurraSCariaS

da rosa delícias
Av. Itaberaba, 906, 
Freguesia do Ó, São Paulo
☎ (11) 3992-7113
☎ (11) 3978-5592
www.darosadelicias.com.br

teatro 

tK produções
Rua Santo Amaro, 380, sobreloja, 
conj 13, Bela Vista, São Paulo 
☎ (11) 3106-7505  
www.revistafunfun.com.br

Saúde 

Clinica de emagrecimento 
slim Form
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 101, 
Jardim América, São Paulo
☎ (11) 3081-0836  
www.slimform.com.br

PSiColoGia 

michel zaharic
Av. Voluntários da Pátria, 1.560, 
Santana, São Paulo
☎ (11) 3481-5283
☎ (11) 97623-7435 

Visomed psicologia
Av. Pompéia, 488, 
Vila Pompéia, São Paulo
☎ (11) 2935-7134
☎ (11) 97980-8488. 
Desconto de 50% na tabela particular.

teraPiaS alterNativaS

Caminho da liberdade
Rua da Glória, 332, sala 24, 
Liberdade, São Paulo
☎ (11) 3431-0447
☎ (11) 96292-2341
www.caminhodaliberdade.com

eduCação 
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Colégio albert einstein - faesp
Rua Guaiuba, 268, 
Interlagos, São Paulo
☎ (11) 5668-1500 
☎ (11) 5668-1504 
www.faesp.com.br

Colégio alexandra
Rua Alencar Araripe, 1.301, 
Vila Conde do Pinhal, São Paulo
☎ (11) 2946-2249
www.colegioalexandra.com.br

Colégio alvorece
Av. Pompéia, 634,  
Perdizes, São Paulo,  
☎ (11) 3864-5795
www.colegioalvorecer.com.br

Colégio amorim
Rua Cantagalo, 339,  
Tatuapé, São Paulo
☎ (11) 2293-9166  
☎ (11) 2293-9393
www.colegioamorim.com.br

Colégio anglo
Al. Amazonas, 868,  
Alphaville, Barueri
☎ (11) 2858-3450  
www.anglovinci.com.br

Colégio anglo
Av. São Camilo, 2.500,  
Granja Viana, Cotia  
☎ (11) 2823-6300  
www.anglovinci.com.br

Colégio anglo 
Rua Caetano Barrella, 89,  
Centro, Taboão da Serra 
☎ (11) 2148-9350 
www.anglovinci.com.br

Colégio anglo
Rua Euclides da Cunha, 377,
Centro, Osasco  
☎ (11) 3133-5400  
www.anglovinci.com.br

Colégio anglo
Rua Benedito Soares Fernandes, 
420, Vila São Francisco, Osasco
☎ (11) 3133-5400 
☎ (11) 3681-8470
www.anglovinci.com.br

Colégio antares
Av. Padres Olivetanos, 90, 
Vila Matilde, São Paulo  
☎ (11) 2957-2297  
www.antarescolegio.com.br

Colégio aplicação
Rua Minas Bogasiam, 308, 

Centro, Osasco 
☎ (11) 3681-3419

www.colegioaplicacao.com.br

eduCação

Colégio Internacional  
Anhembi Morumbi

Rua Michigan, 962, Brooklin, São Paulo
☎ (11) 5096-1699

www.colegioanhembimorumbi.com.br
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ColégIo AlvorAdA
Pça. Nossa Senhora das 

Vitórias, 92,  
Vila Formosa, São Paulo

☎ (11) 2076-4600
www.colegioalvorada.com.br
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Centro de Formação profissional
o Centro de Formação Profissional foi ampliado e 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.

Cursos de fevereiro e março de 2013

público
em geral

associado

Curso período dias horário valor loCal

MATEMATICA FINANCEIRA 16/2 a 23/3 sábado 9h às 13h   Centro 
    440 220 

FRANCÊS INICIANTE 16/2 a 13/7 sábado 10h às 12h 720 360 Centro

ANÁLISE DE CREDITO 16/2 a 6/4 sábado 8h às 13h 510 255 Centro

ANÁLISE DE CREDITO 18/2 a 7/3 seg. a qui. 19h às 22h 510 255 Centro

CPA10 16, 17, 23 e  sábado e 
 24/2, 2 e 3/3 domingo 8h30 às 15h30 720 360 Centro

CPA10 - MANHÃ 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

CPA10   18/2 a 28/2 seg. a qui. 19h às 22h30 720 360 Centro

FRANCÊS INICIANTE 19/2 a 2/7 terça 19h às 21h 720 360 Pinheiros

ESPANHOL INICIANTE 19/2 a 2/7 terça 19h às 21h 720 360 Centro

FOTOGRAFIA 19/2 a 18/6 terça 18h30 às 20h30 720 360 Centro

CPA20 - MANHÃ 4/3 a 15/3 seg. a sex. 7h30 às 10h45 1000 480 Centro

CPA20 4/3 a 15/3 seg. a sex. 19h às 22h45 1000 480 Centro

CPA10 18/3 a 28/3 seg. a qui. 19h às 22h30 720 360 Centro
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FilódáEmprego.com

Casal tpm
(12 anos, 80min)

Dois seres que 
enxergam o mundo 
de forma totalmente 
diversa, mas que 
não conseguem viver 
um sem o outro, 
enfrentam a rotina do casamento 
e da relação homem-mulher: 
desde os tempos das cavernas 
uma bomba-relógio sempre 
prestes a explodir. Em cartaz aos 
sábados, 21h, e domingos, 19h. 
De 12 de janeiro a 31 de março. 
teatro maria della Costa - Rua 
Paim, 72, Bela Vista; ✆ 2369-2280;  
teatromariadellacosta.com.br.  
Ingresso na bilheteria custa  
R$ 50 aos sábados e R$ 40 aos 
domingos. Bancários sindicalizados 
e dependentes pagam R$ 20 aos 
sábados e R$ 18 aos domingos.

tpm - tratamento para machos 
(12 anos, 70 min)

Pode uma mulher levar o 
homem literalmente à loucura? 
Em um consultório psiquiátrico, 
o desabafo de um paciente a 
beira de um ataque de nervos 
com sua mulher. Seus hábitos e 
sua TPM transformam-se em um 
caótico sequestro ao psiquiatra. 
O espetáculo, com humor ácido e 
rápido, fala do universo feminino 
e  suas estranhezas0. Em cartaz 
aos sábados, 23h, e domingos, 
20h30. Até 31 de março. Teatro 
Maria Della Costa - Rua Paim, 
72, Bela Vista; ✆ 2369-2280; 
www.teatromariadellacosta.com.
br. Ingresso na bilheteria custa 
R$ 50 aos sábados e R$ 40 aos 
domingos. Bancários sindicalizados 
e dependentes pagam R$ 20 aos 
sábados e R$ 18 aos domingos.

Antes de sair de casa, ligue para os telefones dos teatros. 
Todas as salas estão sujeitas à lotação, chegue com antecedência. 

Comédia

Batalha de arroz 
num ringue para dois

Os casamentos sempre 
inspiraram muitas piadas. A 
comédia Batalha de Arroz num 
Ringue para Dois é um exemplo 
original de que o assunto ainda dá 
muito pano para manga. Mauro 
Rasi (1949 – 2003) abordou o 
tema despretensiosamente e 
fez com que seu texto, escrito 
em 1984, no auge da corrente 
denominada teatro-besteirol, se 
tornasse um clássico da comédia 
nacional e peça emblemática do 
gênero. 

Batalha de arroz... atrai pelo 
tom de embate que o dramaturgo 
propõe para a vida a dois, 
sempre sob a ótica da comédia. 
O autor extrapola os conflitos 
cotidianos e aposta no humor 
ligeiro e divide a peça em quatro 
fases de um casamento. Nesses 
quatro movimentos, Mauro Rasi, 
devassa a intimidade do casal 
expondo com humor o nervo 
central desta relação.

No palco, as figuras distorcidas 
são Nélio e Ângela, casal que 
passa por diversas situações e 
momentos da vida (ou bodas, 
como define o texto) desse casal 
emblemático, deixando claras 
as transformações vividas por 
cada um e de uma forma bem-
humorada das diversas fases do 
casamento. Teatro das Artes (742 
lugares), Av. Rebouças, 3.970 
– Shopping Eldorado, 3º piso, 
vendas pela internet:  
www.ingresso.com e por  
✆ 4003-2330. Sexta e sábado às 
21h30 e domingo às 19h.

Sexta e domingo R$ 60 e 
sábado R$ 70. Ingressos com 
desconto para associado, sexta e 
domingo R$ 30 e sábado R$ 35. 
(70m, 12 anos). Até 31 de março.

Gorete Milagres comemora  
em 2013, os 19 anos da 
personagem Filomena com o 
espetáculo FilódáEmprego.com 
em São Paulo. 2012 foi o ano 
do teatro para Gorete Milagres. 
A atriz voltou aos palcos com 
sua personagem mais popular, 
Filomena, e também com a 
deliciosa comédia francesa 
Chá com Limão. Batizado de 
FilódáEmprego.com o espetáculo 
que estreou em Belo Horizonte 
e percorreu algumas cidades 
mineiras acumulando, em apenas 
sete apresentações, mais de 10 
mil espectadores chegou a São 
Paulo no início de janeiro para 
temporada no Teatro Gazeta.

Desta vez Filomena, que já 
ganhou dentes novos, carteira 
de trabalho assinada, conheceu 
a capital e até outros países, 
apresenta sua agência de 
empregos. Sim, ela agora é 
empresária e com a escassez de 
mão de obra doméstica abriu 
seu negócio e viaja pelo país 
fazendo apresentações onde 

recruta novas domésticas para 
o trabalho. Este é o terceiro 
espetáculo solo da personagem, 
cujo texto é de autoria da própria 
Gorete Milagres e a direção de 
Eliana Fonseca. 

Em FilódáEmprego.com 
a plateia vem abaixo com a 
peripécias da Filó descrevendo 
como as patroas milionárias 
“sequestram” as empregas de 
outras patroas para contratá-
las ou quando aplica um 
treinamento para o público 
ensinando como varrer ou 
torcer um pano como se fossem 
exercícios de academia. Valem 
destaque os cenários que se 
misturam aos figurinos – sempre 
em crochê em tons de rosa e 
verde – criados e executados por 
André Cortes e Carol Bucek. 

No Teatro Gazeta  
(www.teatrogazeta.com.br). Dias 
e horários das apresentações: 
sábado às 18h, duração do 
espetáculo: 70m. De 19 de 
janeiro até 30 de março. Livre. 
Gênero: comédia. Valor do 
ingresso sem o desconto: inteira 
R$ 40, meia R$ 20 para sócio e 
mais um acompanhante.
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O grande fenômeno contemporâneo do teatro nacional, 
visto desde sua estreia por mais de 180 mil pessoas.

Após estrondoso sucesso de público e também de crítica 
em sua primeira temporada em São Paulo (em julho de 2010, 
onde lotou por nove meses o teatro procópio Ferreira), 
repetindo o mesmo êxito na capital carioca, com mais de 
180 mil espectadores, o espetáculo mulheres Alteradas, de 
Maitena, com dramaturgia de Andrea Maltarolli e direção de 
Eduardo Figueiredo, depois de ter seguido turnê por todo o 
Brasil, chega finalmente à aguardada terceira temporada em 
São Paulo, continuando em temporada popular no Teatro 
Gazeta. No elenco, as atrizes Luiza Tomé, Flávia Monteiro 
e Marisol Ribeiro interpretam três amigas para lá de 
cativantes e engraçadas. Daniel Del Sarto completa o elenco, 
interpretando vários personagens masculinos.

“(...) aquela que até ontem esperava dormindo, compra 
uma cinta liga; a executiva que administrava uma empresa 
quer viver em um camping; aquela que cuidava da sogra 
como sua própria mãe interna as duas em asilo; a magra 
vira uma vaca de gorda e a gorda perde vinte quilos”. Até 
3 de março de 2013. Sextas às 23h, sábados e domingos às 
20h. teatro Gazeta, Av. Paulista, 900. Próximo ao Metrô 
Trianon ✆ 3253-4102. www.teatrogazeta.com.br. Vendas por 
Telefone: Call Center Livepass ✆ 4003-1527. 12 anos. R$ 50 
(sextas-feiras e domingos) e R$ 60 (sábados) –  Ingressos com 
desconto para associado: sexta e domingo R$ 25 e sábado R$ 
30. Sexta 23h sábado e domingo 20h. 85 minutos.

mulheres alteradas

de mala e Cuia no trem do riso, no Ruth Escobar (Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista, São Paulo). 
Sala Miriam Muniz (80 lugares). 12 anos. Preço de bilheteria R$ 50. Preço para associados e 
acompanhantes: R$ 15. Sábados às 19h. Até 30 de março. 60 minutos.

Um desfile de tipos cômicos como 
o Kikide, um velho funcionário 
de produções teatrais que quer 
mudar de carreira sendo velhinho 
de programa; Osório, que não 
consegue parar de rir; 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 um dos quadros mais marcantes 
do espetáculo. de mala e Cuia no 
trem do Riso é um espetáculo onde 
o ator e a plateia dividem não 
somente o mesmo espaço, mas a 
nobre função de fazer comédia.

d
iv

u
lg

a
ç

ã
o

divulgação

Um dos maiores 
fenômenos editoriais 
do mundo, o texto é 

a adaptação de cinco 
volumes de Mulheres 

Alteradas da chargista 
e cartunista maitena.

super mulher - a Comédia 
(12 anos, 70min)

Em uma palestra nada 
convencional, a renomada 
antropóloga Dra. Annah mostra 
seus estudos em busca do 
homem perfeito, que reúne todos 
os atributos que uma mulher 
procura. Em sua busca, depara-se 
com comportamentos típicos 
dos homens e mulheres de nosso 
século, através de estereótipos 
comuns, encontrados na grande 
maioria da população. Em cartaz 
aos sábados, 19h. Até 30 de 
março. Teatro Maria Della Costa - 
Rua Paim, 72, Bela Vista;  
✆ 2369-2280;  
www.teatromariadellacosta.com.br.
Ingresso na bilheteria custa  
R$ 50. Bancários sindicalizados e 
dependentes pagam R$ 18.

Comédia
divulgação
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uma noiva Quase Virgem – 
e doidinha da silva

Neuzinha, jovem bonita e sen-
sual recém-saída de um colégio 
de freiras, de repente resolve 
tornar-se sexó loga. Sua mãe 
tem outros planos e trama um 
noivado com o rico latifund iário 
Alexandrão, proprie tário de mui-
tas fazendas que, sendo machista 
e con servador, deixa claro que 
somente  se casará se a noiva for 
realmente virgem. Acon tece que 
a sensual futura sexóloga tem 
outro namora do, pelo qual está 
muito apaixonada  e não tem a 
menor intenção de se casar com 
o fazendeiro. Para des truir o pla-
no “casamenteiro” da mãe, Neu-
zinha arquiteta outro plano: con-

vence sua mãe a contratar para 
trabalhar em casa um empregado 
doméstico gay. Aos poucos, vai 
se revelando um segredo sobre o 
“gay”, que no final surpreende 
a todos. Neuzinha contesta os 
valores tradicionais da família, 
provocando uma revolução do-
méstica, com sua sensualidade e 
irreverência. Nesse clima de sátira 
às instituições, com muita ironia 
e também humor político, através 
das intervenções sarcásticas do 
personagem Madaleno, Uma Noi-
va Quase Virgem - E Doidinha da 
Silva, apresenta os temperos que 
o público gosta de ver no teatro: 
sátira social, malícia  e humor. 
Teatro Silvio Romero (Rua Coelho 
Lisboa, 334). ✆ 2093-2464.
www.teatrosilvioromero.com.br

Sextas, às 22h, sábado às 21h 

e domingos às 18h. Tempo: 90 
minutos. Até 26 de fevereiro. 16 
anos. Comédia. Valor do ingresso 
sem o desconto: R$ 60. com o 
desconto: R$ 20 para associados 
e três acompanhantes.

teatro

O espetáculo conta a estória de uma 
linda Baratinha que de tanto trabalhar 
está se sentindo sozinha e triste, mas 
encontra uma grande surpresa em 
seu jardim, uma moeda de ouro. Sua 
amiga Patati a convence a casar, e 
encontra três pretendentes pra lá de 
atrapalhados que fazem de tudo para 
conquistar o seu coração. O Casamento 
da dona Baratinha é um clássico de 
literatura infantil que resgata os valores 
morais e a gentileza, transformando as 
palavras “com licença”, “por favor” e 
“obrigada” em palavras mágicas. 

Até 23 de fevereiro. Todos os 
sábados às 15h. Teatro Juca Chaves, Rua 
João Cachoeira, 899 – Itaim Bibi (no 
Hipermercado do Extra Itaim) ✆ (11) 
3168.2015 – Classificação livre / musical 
infantil / duração 55m. 

wwww.tkproducoesartisticas.com
Valor do ingresso sem desconto  

R$ 40, valor para associados, R$ 12

tarde de palhaçadas 
(3 anos, 50min). Espetáculo 
presta homenagem a grandes 
palhaços brasileiros como Arrelia, 
Carequinha, Piolim, Fuzarca, 
entre outros. Com números 
clássicos de palhaços circenses, 
a peça traz todo o riso, a magia 
e a inocência que só o palhaço 
e suas trapalhadas conseguem 
proporcionar. Assim, Palito, 
Pederneiras e Porpeta – além da 
percursionista Maestrina Bim Bim 
– transformam o palco em um 
verdadeiro picadeiro. Em cartaz 
aos sábados e domingos, 16h, 
até 31 de março. Teatro Ruth 
Escobar - Rua dos Ingleses, 209; 
✆ 3289-2358; teatroruthescobar.
com.br. Ingresso na bilheteria 
custa R$ 30. Sindicalizados e 
acompanhantes pagam R$ 10.

Comédia

inFantil

divulgação

o Casamento da 
dona Baratinha

Chapeuzinho Vermelho 
(livre, 60min). O mais conhecido de todos os contos de fadas 
ganha, na versão de Ernani, uma homenagem à figura das 
avós, sempre enganadas e devoradas nas inúmeras transcrições 
do clássico e transforma-se em super-heroína, que salva sua 
amada neta das garras do terrível lobo mau. A montagem utiliza 
técnica Phantom, mesclando rostos e mãos dos atores em corpo 
de bonecos. Em cartaz aos sábados e domingos, 17h30. Até 31 
de março. teatro maria della Costa - Rua Paim, 72, Bela Vista; ✆ 
2369-2280; teatromariadellacosta.com.br. Ingresso na bilheteria 
custa R$ 30. Bancários sindicalizados e dependentes pagam R$ 13.



Folha bancária resumo • Fevereiro de 2013

12

Rua Heitor Penteado, 
2.163, Vila Madalena, SP 
☎ (11) 3449-2324  
t (11) 99799-4370
www.denteurgente24h.
com.br
Clínica geral e atendimen-
to 24 horas para urgência. 
Próximo ao metrô Vila 
Madalena, estacionamen-
to no local. 

dr.dickson@ig.com.br

PouSadaS, CHaléS e HotéiS

oDontoLoGia
Dente Urgente 24h

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 
☎ 0800-283-9988
www.alliahotels.com.br
 
amanita estalagem 
Rua Safira, 645, Recanto do 
Selado, Monte verde (Mg) 
☎ (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

As empresas listadas nesse Guia 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

HoteL FazenDa estânCia De maio 

Rod. José de Carvalho km 116,5, Cavalheiros, Piedade 
☎ (0800)-7721329

www.estanciademaio.com.br

mais De 1.500 
ConVÊnios
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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

Capivari Plaza Hotel 
Rua Senador gustavo de godoy, 
341, vila 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

aPtoS P/ aluGar 

 
aviação
Com 1 dorm., frente ao mar, c/ ou s/ 
garagem, p/ até 6 pessoas. P/ fins de 
semana ou temporada ☎ 3966-3523. 
Tratar com danielle.

GuaruJá 
astúrias – próx. à praia, p/ até 5 
pessoas ☎ 5589-7373, c/ loyda.

GuaruJá 
Enseada – 3 dormitórios, 1 suíte, 2 
vagas de garagem, a 150m da praia, 
p/ até 6 pessoas t 99781-4316 e  
t 96701-6991 c/ Jeanete.

GuaruJá 
Enseada – 1 dorm., 1 suíte, sala, 
cozinha, wc, mobiliado e 1 vaga de 
gar., p/ até 5 pessoas, bem localizado, 
próximo à praia t 99993-2789.

GuaruJá 
Pitangueiras – 1dorm., sala, cozinha, 
wc, área de serv., totalmente 
mobiliado, para até 4 pessoas. Ótima 
localização, prox. à praia. No mínimo 
4 diárias ☎ 2281-9234 c/ ana. 

GuaruJá
Pitangueiras – 1dorm., sala, cozinha, 
wc, área de serv., sacada e área de 
cond., c/ vaga de garagem  
☎ 3904-5115, fala com ildefonso.

JardiM GuilHerMiNa 
Kitão – 1 dorm., cozinha, área de 
serv., wc, c/ 1 vaga de garagem, 
prox. ao mar e à feirinha. P/ até 4 
pessoas. P/ temporada ☎ 3966-3523 
Falar com d. Neyde.

MoNGaGuá
Com 1 dorm., sala, cozinha, 2 
sacadas, elevadores, c/ 1 vaga de 
garagem, a 100 m da praia. P/ até 
6 pessoas. P/ temporada ou final 
semana ☎ 2280-7084 t 97476-4185 
e t 99852-0669 c/ Carlos ou Roseli.

Praia GraNde
aviação. P/ temporada tb98487-4885 
de ☎ 2253-0068 c/ vilma (após 21h).

Praia GraNde
aviação – mobiliado, c/ garagem, 
elevador, a 1 quadra da praia.  
Para temporada ou finais de semana  
☎ 2546-2605.

Praia GraNde
Boqueirão/guilhermina – 2 dorms., 
sala, cozinha, mobiliado  
☎ 2947-0961 e ☎ 2969-6978 c/ vera.

Praia GraNde
Cidade ocean – 2 dor., 2 wcs, demais 
dependências, 1 vaga de garagem, p/ 
até 8 pessoas. P/ temporada ou finais 
de sem. ☎ 3743-8826 e t 99901-4277. 
Tratar com orlando ou Cleuza.

Praia GraNde
Forte –2 dorms., 1 vaga de garagem, 
mobiliado, c/ ventilador de teto, p/ 
até 8 pessoas. P/ temporada ☎ 2082-
3945 t 97335-3050 e t 99574-0436.

Praia GraNde 
guilhermina – mobiliado, c/ garagem 
e elevador, a 1 quadra da praia.  
Para temporada, feriados ou finais de 
semana ☎ 2541-1360.

Praia GraNde 
vila Caiçara – 1 dorm., mobiliado, 
c/ tv e ventilador de teto, 1 vaga 
de garagem, no centro. P/ até 6 
pessoas. P/ finais de semana ou 
feriados ☎ 2949-5146 c/ Marta.

ClaSSifiCadoS
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Praia GraNde 
amplo e em frente à praia. P/ 
temporada ou finais de semana  
☎ 2697-2875.

SaNtoS/São viCeNte
Kitnet em frente ao mar, com micro-
ondas, 1 garagem coletiva, elevador, 
p/ até 4 pessoas. P/ temporada ou 
finais de semana ☎ 3966-3523  
Tratar com Neyde.
 
aPtoS À veNda

 
alto SaNtaNa 
Com 3 dorms., 1 suíte, armários 
planejados, 1 vaga de garagem, 
piscina, sala de ginástica, sauna, play, 
face norte, 86 m2, documentação 
ok. R$ 420 mil ☎ 2959-4464 e  
t 99306-6221.

itaNHaéM 
CdHu, 2 dorms., sala, cozinha, wc, 
1 vaga de garagem, churrasqueira, 
salão de festa, portaria 24hs e 
interfone. R$ 29 mil + prestações  
☎ (13) 7823-2624.

JaçaNã
Com 3 dorms., 1 suíte, 67m2, 1 vaga 
de garagem, 2º andar, entrega em 
junho/2013. Entrada de R$ 60 mil e 
R$ 195 mil a financiar ☎ 2249- 3812  
t 99745-0594 e t 99636-4823.

MoruMbi 
Com 3 dorms., 1 suíte, 1 vaga 
de garagem, 64 m2, em fase de 
construção, 3º andar, previsão de 
entrega em dezembro/2013  
t 99819-9199.

oSaSCo
Empreendimento innova Blue – 2 
dorms., 1 suíte, 1 vaga de garagem, 
57 m2. R$ 80 mil no ato e R$ 146 
mil a financiar ☎ 3691-8596 e t 
98635-1068 c/ adilson.

PiraCiCaba 
Condomínio Colinas de Piracicaba 
– 2 dormitórios., sala, cozinha com 
armário embutido, wc, 60m2.  
Próximo ao supermercado Carrefour 
☎ 2958-6261.

Praia GraNde 
aviação – 3 dorms., 1suíte, linda 
sacada c/vista p/ mar,  armários 
embutidos, 1 vaga de garagem, 
88m2. documentação ok. R$ 280 mil 
t 99434-1396 c/ alves.

São berNardo do CaMPo 
Cond. Collection (Bairro das Casas) 
– 3 dorms., 1 suíte, 58m². Próximo à 
futura Estação Café Filho,  
Metrô linha 18 Bronze. R$ 280 mil  
t 99411-6415 c/ valdir.

SHoPPiNG iNterlaGoS 
Com 3dorms. (deixo os armários 
nos quartos), wc, cozinha planejada, 
piso laminado, prédio com lazer 
completo, piscina adulto e infantil, 
quadra t 99993-2789.
 
CaSaS P/ aluGar
 
bertioGa 
guaratuba – 2 dorms., 1 suíte, 2 wc, 
churrasqueira, garagem p/ 2 carros, 
a 800m da praia, p/ até 8 pessoas. P/ 
feriados ou finais de semana  
☎ 2958-2411 e t 97125-7134  
Tratar com antônio.

boiçuCaNGa 
Com 2 dorms., sala, wc, cozinha, 
c/ fogão, geladeira, tv e ventilador 
de teto, garagem p/ 3 carros. P/ até 
10 pessoas. P/ finais de semana ou 
temporada ☎ 3694-3025 e  
t 99404-8878 c/ Waldo. 

CaraGuatatuba 
a 300m da praia, c/ tv, churrasqueira, 
garagem para 3 carros. P/ até 10 
pessoas. P/ temporada  
☎ 2293-4404/ ☎ (12) 3882-5039.  
Tratr com giuseppe.

GuaruJá
Enseada – dorm., salão, wc, a cinco 
quadras da praia, próx. a mercado e 
condução. P/ até 5 pessoas. P/ finais 
de semana, feriados ou anual  
☎ 2503-8608, falar com Pereira. 

itaquera
Sobrado c/ 2 suítes em cond. 
fechado, sem uso, a 700m do metrô 
itaquera, cond. e iPTu inclusos, 
seguro-fiança porto, R$ 1 mil  
t 98128-2082 tratar m César.

itaNHaéM
Próximas a itanhaém, p/ finais de 
semana ou temporada ☎ 2743-8280 
t 97950-6375 e t 95289-5583.  
Tratar com João.

itaNHaéM 
Com 3 dorms., 2 wc, garagem p/ 
3 carros, próx. à colônia do itaú. P/ 
temporada, feriados ou finais de 
semana. ☎ 2641-1447 e t 99649-
6747 tratar com ademir.

itaNHaéM 
Ótima casa, 3 dorms., sendo 1 suíte, 
garagem p/ 2 carros, linda mobília, 
tudo novinho, piscinas, jardins. Próx. 
ao Satélite e à praia  t 99643-4928 
c/ Ramos. 

MoNGaGuá 
Balneário vera Cruz – 2 dorms., sala, 
cozinha, wc, churrasqueira, 2 vagas 
de garagem, próx. à rodoviária ☎ 
2286-2305 e t 98370-3312  
Tratar com laurindo ou Helena.

Praia GraNde 
Caiçara – 3 dorms., piscina, salão de  
jogos, churrasqueira, garagem p/ 4 
carros ☎ 2684-4579 e t  99777-3501, 
tratar com Sandra.

Praia GraNde 
vila Tupi – vaga de garagem, 
churrasqueira, ventilador de teto. P/ 
até 12 pessoas. R$ 130 ao dia  
☎ 4703-6492 e t 99372-4926  
Tratar com lucia ou aristides.

Praia GraNde
v. Tupiri – sobrado, c/ 2 dormitórios., 
sala, cozinha, 2 wc, garagem.  
alugo anual, exige seguro fiança  
t 97611-9640 tratar com Cleto.

Praia GraNde 
Com 2 dorms., sala, cozinha, 2 wc, 
churrasqueira, garagem p/ 2 carros 
e ventilador de teto. ao lado da 
praia (5min a pé). P/ até 10 pessoas 
t97682-6274.

SaNto aNt. PiNHal
Com 4 dorms., 2 suítes, sala c/ 
lareira, salão de jogos, piscina, 
churrasqueira. P/ 10 pessoas ou mais. 
Preço a combinar ☎ 3966-3523 c/ 
Neyde ou ☎ 3892-5080 c/ Cláudia.
 

CaSaS À veNda

 
artur alviM 
Com 3 dorms., 1 suíte, 2 wc, sala, 
cozinha ampla c/ armário embutido, 
garagem subterrânea p/ até 4 carros, 
ótimo local, rua sem saída ☎ 2205-
7802 e t 99837-1663 c/ alexandre. 

butaNtã 
Sobrado novo, na Rua Salvador 
de Moya, 218 - prox ao bairro Jd 
Bonfiglioli. C/ 3 dorms., 1 suíte, 3 wc, 
garagem p/ 3 carros, sala, área útil 
200 m2. R$ 410 mil ☎ 2539-4974.

itaquera 
Sobrado, 2 dorms., sala, cozinha, 
wc, lavabo, 1 vaga de garagem, a 
2 quadras da estação de trem dom 
Bosco, documentação ok. R$ 198 mil 
t 99806-1540 e ☎ 4485-2892  
Tratar com osvaldo.

JaraGuá
Cond. fechado, 2 suítes, cozinha, 
sala, lavanderia, garagem c/ 1 vaga e 
estacionamento p/ visita, lazer e seg. 
☎ 3941-5690  c/ Joana. 

oSaSCo 
No mesmo terreno, 1 sobrado, 3 
dorms., cozinha com armário 
embutido, lavanderia e churrasqueira; 
1 casa com 3 cômodos, quintal 
individual, Jd. N. R$ 350 mil, s/ financ. 
t 98941-0960 c/ gileide.

oSaSCo 
Sobrado, c/ 2 casas, entradas distintas, 
Jd. Bela vista, a 5 min da Cidade de 
deus, 1 vaga de garagem, mobiliadas, 
móveis planejados Todeschini  
t 97681-5646 e t 99157-1289.

PeruÍbe
Jardim Peruíbe – 2 dorms., ampla 
cozinha, lavanderia, garagem p/ 2 
carros. R$ 60 mil, contrato c/ iPTu  
☎ 5526-5510 e t 99775-3363.

v. PrudeNte 
Sobrado, 2 suítes, closet, armários 
embutidos, lareira, lavanderia, edícula, 
dorm. de empregados, garagem com 
2 vagas, próx. av. anhaia Mello e 
metrô. R$ 320 mil ☎ 2116-4611.
 
terreNoS

 
GraNJa viaNa
Parque das artes, Estrada Capuava, 
707 m², pequeno aclive. R$ 210 mil 
–t 99151-5010 c/ Marco ou ☎ 3783-
3651 c/ Sandra ou Marco (à noite).

ibiúNa 
Cond. fechado, a 5 km do centro, 
1.450 m2, c/ escritura. R$ 55 mil  
t 99397-7074 e ☎ 3696-2546  
Tratar com Joelma (após 20h30).

itaNHaéM 
Estância Balneária Fluvila – 370 m², 
a 8 km do centro de itanhaém, do 
lado de montanha e próximo ao Rio 
Negro, documentação ok. R$ 5 mil  
☎ 2973- 0807 e t 99873 -2906

MoNte aPrazÍvel SP 
Plano 12m x 24m, 288 m², ótimo 
preço, excelente localização, com 
escritura ☎ 3904-5115 c/ ildefonso.

PeruÍbe SP 
Estância Balneária Belmira Novais, 11m 
x 34m, 374 m², com duas frentes, com 
escritura ☎ 3904-5115 c/ ildefonso. 
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Somente serão publicados 
os anúncios enviados pelo 

site, pelo endereço 
www.spbancarios.com.br

 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

em “clAssificADos”

PoraNGaba 
3 lotes de 1.000 m2 cada, res. 
fazenda victoria, km 157, Castello 
Branco. Cercados, rocados, 
documentos individuais, portaria, 
ronda 24h, luz, àgua t 99222-0597.

SaraPuÍ 
Cond. Pinheiro dos lagos a 142 
km de São Paulo, 1.200m2, 
infraestrutura e lazer, escritura ok.  
R$ 60 mil t 98790-3962 e  
☎ 2707-0795 c/ Fernanda.

zoNa Sul
Jardim Herplin, bem próximo ao 
terminal varginha. R$ 35 mil 
t 98050-8112.
 
veÍCuloS
 

aStra SedaN eleGaNCe 2.0 
fleX 2006  
4 portas, dir. hidr., automático, trio 
elétrico, airbag, 27.500 km, único 
dono. R$ 26 mil ☎ 2294-1412 c/ Julia.

bMW 323i MotorSPort 98 
Manual, prata, gás, 4 portas, ar 
condic., airbag, vidros e travas elétr., 
dir. hidr., rádio, comp. de bordo e 
bancos de couro ☎ 7783-0458 e  
☎ 4232-1724 c/ Eduardo.

C4 HatCH 2010 
Prata, 2010 completos, ar-
condicionado, direção elétrica, 
airbag, freios aBS, retrovisores 
elétricos, vidrões e travas elétricas.  
R$ 34mil t 96735-3581.

foCuS ford 07 
Único dono, 4 portas, gasolina, 
completo, iPva 2013 pago.  
R$ 20 mil t 96351-1115  
Tratr c/om guerrero.

ford raNGer 2007/2008 XlS 2.3
16 v-150 Cv, prata, ar-cond., vidros, 
travas, retrovisores elétricos, direção 
hidr., Cd.  R$ 30.800 t 99776-4866 
c/ Nilson.

foX 1.6 
Plus completo, cinza, 32.000 km, 
2º dono, R$ 24 mil, aceita troca por 
veículo de menor valor  
t 98128-2082.

Gol 1.6 95 
Bege, 80 mil km, gasolina, 
documentação ok. R$ 8.900  
☎ 2910-5651 e t 99828-0658.

HoNda fit eX 08 1.5 
Mec., única dona, 52.000 km, 
completo, tudo original, nunca 
bateu, impecável, iPva pago  
☎ 2293-4404.

Kadett 97/98 MPfi Gl 2.0 
Prata, gasolina, vidros elétricos, 
rádio, alarme Positron, bloqueio de 
ignição, carro de garagem  
☎ 3768-0173 c/ luiz.

Palio fire 2003/2004 
gasolina/ g.N.v, 4 portas, revisado e 
doc ok t 98345-1619  c/ Marcos de 
segunda a sexta-feira (após 17h) e 
também sábados e domingo.

Palio eX 99/99 
verde, 4 portas, de mulher, c/ manual, 
vidro elétrico, trava, desembaçador 
traseiro. R$10.800 ☎ 3983-0706

raNGer 99/2000
4 portas, gás, 4x2, capota de fibra, 
dir. hidr., ar-cond., travas de porta, 
alarme, Controlar ok, 133.000 km  
t 99976-8513 e t 98174-8513

reNault rN19 95/96
Cor grafite t 99101-7891  
Tratar com Wiviane.
 
diverSoS

 
aNtiGuidadeS 
Projetor Super 8 ainda na caixa, 
Sanyo, track sound projector, máquina 
fotográfica, brinquedos, cédulas, lPS 
etc. ☎ 2281-9234 c/ ana. 

Cadeira C/ braçoS 
P/ escritórios ou sala de espera, 
cromado c/ braços, assento, braços 
e encosto em couro preto. R$ 145 – 
3966-3523 c/ danielle.

Cadeira fiSHer PriCe e 
CarriNHo liNea
Cadeira minha infância, 6 meses de 
uso, por R$ 230. Carrinho umbrella 
linea, vermelho, novíssimo, 3 meses 
de uso, por R$ 70 t 98067-9928.

CâMera foto e Celular 
vídeo digital telepix e filmadora 
12mega 32mb, todos os acessórios, 
por R$ 700. Celular lg C310 por R$ 
500 t 9888-9187 c/ Solange.

CarriNHo Para bebÊ 
5 posições, Hércules topázio com 
verde, com ovelhas e bebê-conforto, 
cor azul, Burigotto, base para veículos 
em perfeito estado t 99993-2789.

dePurador de ar de Parede
Eletrolux inox, p/ fogão de 4 bocas, 
nunca foi usado, R$ 300, vendo por 
R$ 280 t 97201-3787 c/ linton.

JaziGo CeMitério JaraGuá
3 gavetas, área de serviço, nunca 
foi usado, preço é R$ 19.500, 
mas venda particular por R$ 14 
mil, melhor localização dentro do 
cemitério, perto da administração 
t99151-5010 c/ Marco.

JaziGo CeMitério MoruMbi 
3 gavetas prontas, placa de bronze, 
próximo ao túmulo do ayrton Senna, 
área nobre, R$ 8 mil ☎ 2631-8847  
t 99825-0077 e t 97467-3228  
Tratar com Sonia ou Silvio.

PoltroNa de aMaMeNtação 
Cor bege com pequenos detalhes 
em branco, R$ 180 (caso interesse, 
envio fotos) t 98160-3714.

PoltroNa aMaMeNtação 
Cor branca com puff em corinho 
seminovo, só foi usada para 
decoração do quarto t 7916-7442 e 
☎ 3647-4300 c/ vanessa.

PSP deSbloqueado 
Excelente estado, preço muito bom: 
R$ 220 t 96696-4642. 
Tratar com Jeferson ou Rosana. 

PlataforMa vibratori 
Plataforma vibratória pouco tempo 
de uso: R$ 350  
t 98084-3565.

roteador
TP-link de 108 MBPS, super g,  
sem uso, na caixa, por R$ 110  
t 98617-8821 c/ Carmelo.

SeCadora braSteMP 
Super luxo, até 8 kg de roupa, cor 
bege amêndoa e branca, por  
R$ 500 (em dinheiro)  
☎ 3859-4999.

vaPoretto 
aparelho higienização limpeza 
doméstica, System 2000 a vapor, 
completo e em perfeito estado  
R$ 200,☎ 2973- 0807 e  
t 99873- 2906.



S
ít
io

 e Pousada

 duduca
Aqui você encontra o que procura, romantismo, sossego e lazer

Chalés com vista para a 
montanha, piscina, 
playgroud, quadra 
poliesportiva, campo de 
futebol, salão de jogos, trilha, 
nascente, lago e passeio 
de barco com o pirata, no 
reservatório do atibainha 
(sistema Cantareira de 
abastecimento de São Paulo)

t (011) 97097-4770 ou t 97134-9511
e-mail: contatoduduka@gmail.com

www.sitiopousadadoduduca.com.br

Represa do 
Atibainha 

(localizada em 
Nazaré Paulista)

Vista dos 
chalés

servimos café da manhã

descontos de 10% a 20%


