
guia • março de 2013

1

A
ge

nd
a 

cu
ltu

ra
l, 

cl
as

si
fic

ad
os

, c
ur

so
s 

e 
co

nv
ên

io
s 

pa
ra

 s
in

di
ca

liz
ad

os
Ci

rc
ul

a 
co

m
 a

 R
ev

is
ta

 d
o 

Br
as

il,
 n

úm
er

o 
73

 -
 m

ar
ço

 d
e 

20
13

Panos e 
Lendas
Peça é uma 
das opções 
para bancários 
sindicalizados 
e seus filhos
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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

Mês das mulheres,
mês de reflexão

Convidamos bancários e bancárias para comemorar e debater a participação 
feminina na sociedade. Temos de avançar nas lutas que devemos travar, como 
a igualdade salarial entre os gêneros, o enfrentamento da violência doméstica, 

relações compartilhadas, igualdade de oportunidades na ascensão profissional e 
maior participação das mulheres nos espaços de poder.   

Somos 52% da população. Somente a cidade de São Paulo, somamos seis 
milhões de mulheres. No dia internacional da Mulher, 8 de março, o Sindicato 
sediou seminário e participamos de caminhada organizada pela Central Única dos 
Trabalhadores (CuT-SP). Mas esse diálogo é constante, não apenas em um mês de 
comemorações.

Em janeiro, participamos de diálogo social que marcou a primeira ação da 
Secretaria de Política para as Mulheres do município de São Paulo, comandada por 
denise Motta dau, oriunda do movimento sindical cutista. Em fevereiro sediamos o 

lançamento do livro A Imagem da Mulher na Mídia, 
da psicóloga Rachel Moreno. 

Também estamos crescendo no mercado de 
trabalho. Enquanto a população masculina no 
mercado cresceu 18,3%, a feminina aumentou 31,5% 
segundo o iBgE (instituto Brasileiro de geografia e 
Estatística). Na categoria bancária representamos 
52,2% em nossa base (São Paulo, osasco e região), 
mas o nosso caminho é pela igualdade de salários. 
Portanto, há muito trabalho a fazer para fortalecer a 
nossa trajetória, em casa, no trabalho e na sociedade.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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o Grêmio é dos bancários!
Para colocar o papo em dia com os colegas de trabalho, para dançar, relaxar 

ou apreciar as delícias do cardápio, o Grêmio Recreativo Café dos Bancários 
é a melhor opção para o trabalhador da categoria e oferece desconto na 
comanda na hora de pagar a conta. O espaço funciona de segunda a sexta, 
das 17h às 23h, na Rua São Bento, 413, Centro, São Paulo

Dia 1º 
BANDA PLANO B
Pop rock
 
Dia 8
IVANI COELHO
Samba
(especial Dia da Mulher)

Dia 15
SOUL FINE 
Clássicos do rock
 
Dia 22 
OS GRAMOPHONES
Rock

Lanches de dar água 
na boca, bem montados 
e com produtos frescos, 
batata frita sequinha, 
provolone à milanesa 
crocante, panquecas 
com massa fininha e 
muito recheio, e, para 
quem quer manter 
a forma, saladas 
coloridas e sanduíches 
naturais com muito 
sabor. Experimente as 
gostosuras do cardápio 
do Grêmio!

Água na boca

Programação de março

Dia 28 
BANDA RITZ - Pop rock (foto)

gerardo lazzari
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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. Informações 3188-5200.

Cursos de março a maio de 2013

público
em geral

associado

 CURSO PERÍODO DIAS HORÁRIO VALOR

CPA10 18/3 a 28/3 seg. a qui. 7h30 às 10h45 R$ 720 R$ 360 

CPA10  18/3 a 28/3 seg. a qui. 19h às 22h30 R$ 720 R$ 360 

ANÁLISE DE CRÉDITO 1/4 a 18/4 seg. a qui. 19h às 22h R$ 510 R$ 255 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 1/4 a 11/4 seg. a qui. 19h às 22h R$ 440 R$ 220 

CONTABILIDADE 13/4 a 18/5 sábado 9h às 13h R$ 440 R$ 220 

MERCADO FINANCEIRO 6/4 a 11/5 sábado 8h às 13h R$ 440 R$ 220 

FRANCÊS INICIANTE 11/4 a 19/8 quinta 19h às 21h R$ 720 R$ 360 

INGLÊS INTERMEDIÁRIO 9/5 a 29/8 quinta 18h45 às 21h15 R$ 720 R$ 360 

GESTÃO DE CRÉDITO PJ 22/4 a 26/4 seg. a sex. 19h às 22h R$ 370 R$ 185 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 6/5 a 16/5 seg. a qui. 19h às 22h R$ 440 R$ 220 

CRÉDITO E COBRANÇA 20/5 a 24/5 seg. a sex. 19h às 22h R$ 370 R$ 185 

ANÁLISE DE CRÉDITO 25/5 a 6/7 sábado 8h às 13h R$ 510 R$ 255

jailton garcia
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Antes de sair de casa, ligue para os telefones dos teatros. 
Todas as salas estão sujeitas à lotação, chegue com antecedência. 
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Trair e Coçar 
é Só Começar 
(120 min, 12 anos)
Um dos maiores sucessos 
do teatro brasileiro, a 
comédia é encenada há 
26 anos. A personagem 
principal é a empregada 
Olímpia. No palco, 
personagens à beira de 
um ataque de nervos 
em uma trama sobre 
supostas infidelidades e 
uma sucessão de mal-
entendidos. 
Sexta, 21h30; sábado, 21h; 
domingo, 19h. 
Até 21 de abril.
Teatro Fernando Torres 
(Rua Padre Estevão Pernet, 
588, Tatuapé) 
✆ (11) 2227-1025 
✆ (11) 4003-1212
www.ingressorapido.com.br
Bilheteria: R$ 50 (sex),  
R$ 70 (sáb), R$ 60 (dom)
Sócios e dependentes:  
meia entrada

Frisante
(60min, 14 anos)
Comédia policial com morte de 
um dos herdeiros da fortuna de 
uma família de forma misteriosa. 
Suspeitos membros do clã 
disputarão a herança. 
Sábado, 21h; domingo e segunda, 
20h. Até 24 de junho.
Casa e Teatro Grupo Gattu  
(Rua dos Ingleses, 182, Bela Vista)
✆ (11) 3791-2023
www.casaeteatrogrupogattu.
com.br
Bilheteria: R$ 40
Sócios e dependentes: 
meia entrada

#Indignados
(80min, 12 anos)
Inspirado no espetáculo 
“Computa, computador, 
computa” de Millor Fernandes, 
critica uma sociedade que já não 
possuía força de mover-se contra 
repressões. Na peça, os atores, 
recém-chegados ao mundo, 
devem ocupar as suas vidas 
de alguma forma e, para isso, 
resolvem observar reações da 
humanidade. Sábado, 21h.  
Até 23 de março. 
Teatro Amadododito  
Fábrica da Arte  
(Rua Aimberê, 236)  
✆ (11) 5083-2218
www.amadododito.com
Bilheteria: R$ 30
Sócios e dependentes: R$ 12

Gorete Milagres comemora 19 
anos da personagem Filomena, 
desta vez, ganhou dentes novos, 
carteira de trabalho e apresenta 
sua agência 
de empregos.

FILÓdáEMPREGO.com 
(Livre, 70min)

Sábados, 18h. Até 30 de março.
Teatro Gazeta 
(Avenida Paulista, 900)
✆ (11) 3253-4102
www.teatrogazeta.com.br
Bilheteria: R$ 40
Sócios e dependentes: 
meia entrada
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Batalha de Arroz num 
Ringue para Dois
(12 anos, 70min)
Nívea Stelmann e 
Maurício Machado vivem 
alegrias e situações 
hilariantes das bodas 
de um casamento e de 
conflitos cotidianos do 
casal. 
Sextas e sábados, 21h30; 
domingos, 19h.  
Até 31 de março. 
Teatro das Artes 
(Avenida Rebouças, 
3970, Shopping 
Eldorado)
✆ (11) 4003-2330
Bilheteria: R$ 60 (sex e 
dom), R$ 70 (sáb)
Sócios e dependentes: 
meia entrada

(12 anos, 85min)
Adaptação de cinco volumes de 
‘Mulheres Alteradas’, da chargista 
e cartunista Maitena. Luiza Tomé, 
Flávia Monteiro e Marisol Ribeiro 

estão no elenco.
Sexta, 23h; sábado e domingo, 
20h. Até 31 de março.
Teatro Gazeta (Avenida Paulista, 900)
✆ (11) 3253-4102

www.teatrogazeta.com.br
Bilheteria: R$ 50 (sex e dom),  
R$ 60 (sáb)
Sócios e dependentes:
meia entrada

TPM - Tratamento 
para Machos 
(12 anos, 70 min)
Uma mulher leva o homem 
literalmente à loucura. Ele procura 
um consultório psiquiátrico e 
desabafa à beira de um ataque de 
nervos nesta comédia
Sábado, 23h, domingo, 20h30. 
Até 31 de março. 
Teatro Maria Della Costa 
(Rua Paim, 72, Bela Vista)
✆ (11) 2369-2280
www.teatromariadellacosta.com.br
Bilheteria: R$ 50 (sáb), R$ 40 (dom)
Sócios e dependentes: 
R$ 20 (sáb), R$ 18 (dom) 

De Mala e Cuia 
no Trem do Riso
(12 anos, 60min)
Imaginem, só! A pantera cor de 

rosa indignada por não ter podido 
escolher a sua própria cor. Esses e 
outros personagens cômicos estão 
nesta peça. Sábado, 19h.  
Até 30 de março.
Teatro Ruth Escobar 
(Rua dos Ingleses, 209)
✆ (11) 3289-2358
www.teatroruthescobar.com.br
Bilheteria: R$ 50
Sócios e dependentes: R$ 15

Uma Noiva Quase Virgem – 
E Doidinha da Silva 
(16 anos, 90min)
Neuzinha, jovem bonita e sensual 
recém-saída de um colégio de 
freiras, resolve tornar-se uma 
sexóloga nesta comédia cheia de 
confusões.
Sexta, 22h; sábado, 21h; 
domingo, 18h. Até 30 de junho.

Teatro Silvio Romero 
(Rua Coelho Lisboa, 334) 
(✆ 11) 2093-2464
www.teatrosilvioromero.com.br
Bilheteria: R$ 60
Sócios e até 3 dependentes: R$ 20

Casal TPM
(12 anos, 80min)
Dois seres que enxergam o mundo 
de forma diferente, mas que não 
conseguem viver um sem o outro, 
enfrentam a rotina do casamento.
Sábados, 21h; domingos, 19h.  
Até 28 de abril.
Teatro Maria Della Costa  
(Rua Paim, 72, Bela Vista)
✆ (11) 2369-2280
www.teatromariadellacosta.com.br
Bilheteria: R$ 50 (sáb) e R$ 40 (dom)
Sócios e dependentes: 
R$ 20 (sáb), R$ 18 (dom).

MULhERES ALTERADAS
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Tarde de Palhaçadas
(3 anos, 50min)
Espetáculo presta homenagem 
a grandes palhaços brasileiros 
como Arrelia, Carequinha, Piolim, 
Fuzarca, entre outros, com magia 
e boas trapalhadas. 
Sábados e domingos, 16h. 
Até 31 de março.
Teatro Ruth Escobar  
(Rua dos Ingleses, 209)
✆ (11) 3289-2358
www.teatroruthescobar.com.br
Bilheteria custa R$ 30.  
Sócios e dependentes: R$ 10.

Rapunzel
(60min, Livre)
Após ser raptada pela bruxa 
Mazinha, Rapunzel vive presa 
em uma torre e às vezes tem 
a companhia do seu amigo, o 
nordestino Pombo Torpedo. 
Sábados e domingos, 16h.  
Até 23 de junho.
Casa e Teatro Grupo Gattu 
(Rua dos Ingleses, 182)
✆ (11) 3791-2023
www.casaeteatrogrupogattu.com.br
Bilheteria: R$ 40
Sócios e dependentes: R$ 20

PANOS E LENDAS
(Livre, infantil)
A criação do mundo falando do homem, 
sob o olhar de dois índios. Raízes e costumes 
mostram o ciclo da vida com ternura e 
simplicidade. 

Domingo, 16h. Até maio. 
Teatro Paiol Cultural: (Rua Amaral Gurgel, 164)
✆ (11) 3337-4517
Bilheteria: R$ 40 
Sócios e dependentes: meia entrada

Chapeuzinho 
Vermelho 
(Livre, 60min)
A versão do conto de fa-
das mais famoso ganha 
versão em homenagem 
à figura das avós. A boa 
velinha se transforma 
em super-heroína, que 
salva a neta. Sábado e 
domingo, 17h30. 
Até 28 de abril.
Teatro Maria Della Costa  
(Rua Paim, 72)
✆ (11) 2369-2280
www.teatromariadella-
costa.com.br
Bilheteria: R$ 30
Sócios e dependentes: 
R$ 13

Dieta à Portuguesa
(60min, 14 anos)
Marcelo di Morais e João 
Pedro Santos CQC Portugal (O 
Patrício) recebem convidados em 
espetáculo dinâmico sobre dia a 
dia das pessoas.
Sábado, 22h45. Até 29 de junho.
Teatro Ruth Escobar  
(Rua dos Ingleses, 209)
✆ (11) 3289-2358
www.teatroruthescobar.com.br
Bilheteria: R$ 50
Sócios e dependentes: R$ 20

Super Mulher - A Comédia 
(12 anos, 70min)
Em uma palestra nada 
convencional, a renomada 
antropóloga Annah mostra seus 
estudos em busca do homem 
perfeito. Sábados, 19h. Até 28 de 
abril. Teatro Maria Della Costa 
(Rua Paim, 72, Bela Vista)
✆ (11) 2369-2280
www.teatromariadellacosta.com.br. 
Ingresso na bilheteria custa R$ 50. 
Sócios e dependentes: R$ 18

Avoar
(Livre, infantil)
Numa metrópole qualquer, 
personagens movidos pela saudade 
de um tempo feliz quebram a 
monotonia e frieza da cidade com 
brincadeiras e canções. Sábados, 
16h. Até maio. Teatro Paiol Cultural 
(Rua Rua Amaral Gurgel, 164)
✆ (11) 3337-4517
Bilheteria: R$ 40
Sócios e dependentes: meia entrada
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best Western 
tarobÁ Hotel e 
eventos
Rua Tarobá, 1048, Foz do Iguaçú 
☎ (45) 2102-7770 
☎ (45) 2102-7726
www.hoteltaroba.com.br

colônia 
Júlio mesquita
Av. Sapetuba, 6.316, Itanhaém
☎ (11) 3856-2385 

☎ (11) 3856-2190
www.arjm.com.br

lorena Hotel
Av. Rebouças, 955,  
Jardins, São Paulo
☎ (11) 3066-0000 
☎ (11) 3069-0015
www.lorenaflat.com.br

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, módulo 30, 
Rua São lourenço Bertioga
☎ (13) 2101-6113 
☎ (13) 3316-8121
www.amarilisflatservice.com.br
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Hotel Fazenda  
vale da mantiqueira
Fazenda Sertãozinho,  
Caixa Postal 02, Virgínia (MG)
☎ (35) 3373-1900 

www.valedamantiqueira.com.br

Hotel mantovani
Rua França, 34,  
Águas de Lindóia
☎ (19) 3824-1000
www.hotelmantovani.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

Capivari Plaza Hotel 
Rua Senador gustavo de godoy, 
341, vila Capivari, Campos do 
Jordão ☎ (12) 3669-2266 
☎ (12) 3663-2266 
www.capivariplaza.com.br
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CluBeS

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

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

Todos os parques oferecem 
descontos para bancários 
sindicalizados. A venda dos 
ingressos é realizada na 
sede do Sindicato. 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:

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. 
Recomenda-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

rua MaNuel NaSCiMeNto 
PiNto, 378, JardiM 
GuaraNi, SP 

☎ (11) 3542-1509  
(11) 3207-7049

desconto: 10% de desconto 
na aquisição da revista Tea-
tro Aqui, publicação 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

CoMerCial

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

mais de 1.500 
convênios
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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

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 Fun & Fun reúne 
em um só lugar o melhor do 
entretenimento cultural de São 
Paulo. Nosso objetivo é ofere-
cer super descontos em teatros, 
baladas, cinemas e muito mais. 
Divirta-se!

aCadeMia

total Burning academia
Av. Ministro Petrônio Portela, 461, 
Freguesia do Ó, São Paulo.
☎ (11) 3978-3478 
t (11) 9472-7612

versus fight Club
Rua Ana Cintra, 44, Santa Cecília
(11) 3431-0535
www.versusfightclub.com.br

autoMeCÂNiCa

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

deCoração

detalhes e decorações
Av. Itaberaba, 1814,  
Freguesia do Ó
☎ (11) 3991-5199  
☎ (11) 3978-4365
www.detalhesedecoracoes.com.br

floriCultura 

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

iNforMÁtiCa

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

JÓiaS e aCeSSÓrioS

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

Moda

empório luna
Rua Dona Primitiva Vianco, 244, 
loja 10, Osasco 
☎ (11) 3681-6454 
www.emporioluna.com.br 

MoNitoraMeNto

Monitoraggio rastreamento e 
Monitoramento de veículos 
Av. Francisco Paula Leite, 285, 
Indaiatuba
☎ (19) 3115-1500
☎ (19) 3392-1406
www.monitoraggio.com.br 

SiM traCK

Calçada aldebara, 44, 
Centro de apoio ii, 
Santana de Parnaíba
☎ (11) 2199-0700 ☎ (11) 2199-0701
www.simtrack.com.br 

ÓtiCaS 

fábrica de Óculos Coutinho
Rua Antonio Agú, 48, Osasco
☎ (11) 3681-8417

SoM 

Play Bass - Sonorização 
Automática, Mecânica e Elétrica
Rua do Oratório, 350, Mooca
☎ (11) 3537-2381 
☎ (11) 7186-4237 

veNdaS Pela iNterNet

Brasil free Shop
Caixa Postal 12195 
☎ (11) 7805-6231
www.brasilfreeshop.com.br

idioMaS

Black teacher
Rua Brás da Costa Rubin, 105, 
Mandaqui, SP ☎ (11) 2803-8710
www.blackteacher.com.br

quero idiomas
Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 
349, Tatuapé - São Paulo
☎ (11) 2309-0911
t (11) 97224-8314 
www.queroidiomas.com.br

sollar artesanato ateliê sollar
☎ (14) 3493-3141 t (11) 99515-2433

www.elo7.com.br/ateliesollar
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Saúde

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

Yes
Rua Barão de Jundiaí, 230, Lapa
☎ (11) 3285-5000
www.cursoyes.com.br

eSCola de MúSiCa

Concert Hall escola de Música
Rua José Bueno Bicalho, 13, Vila 
da Mercês
☎ (11) 2947-0507
www.concerthall.com.br

GaStroNoMia

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

Rua Heitor Penteado, 
2.163, Vila Madalena, SP 
☎ (11) 3449-2324  
t (11) 99799-4370
www.denteurgente24h.
com.br
dr.dickson@ig.com.br
Clínica geral e atendimento 
24 horas para urgência. 
Próximo ao metrô Vila 
Madalena, estacionamento 
no local. 

odontologia
dente urgente 24h

odoNtoloGia

dental Class 
Priscila Mayoshino
Praça Padroeira do Brasil, 46,  
       Jardim Agú, Osasco
          ☎ (11) 3681-7122

liège Maria Pereira da Silva
Rua Santo Egídio, 802,  
Santa Teresinha
☎ (11) 2978-6639 

PSiColoGia

escuta analítica  
Clínica de Psicanálise
Travessa Tutóia, 9, Paraíso
☎ (11) 3887-9462 
☎ (11) 2539-9899
www.escutaanalitica.com.br
clinicaescutaanalitica.blogspot.com

Michel zaharic
Av. Voluntários da Pátria, 1560, 
Santana - São Paulo
☎ (11) 3481-528311 
☎ (11) 97623-7435

Priscila Sanctis Silva
Rua Ambrosina de Macedo, 123, 
Vila Mariana - São Paulo
Rua Adão Adler, 158, Jaguaré
☎ (11) 99589-9717
☎ (11) 3569-2802

rita Maria Henriques da Silva
Rua Apucarana, 717, Tatuapé 
☎ (11) 2092-3257
www.psicopsi.wordpress.com

visomed Psicologia
Av. Pompéia, 488, Vila Pompéia
☎ (11) 2935-7134 
☎ (11) 97980-8488
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aPtoS P/ aluGar

 
aviação
Fins de semana ou temporada. 
Com um dorm., frente ao mar, c/ 
ou s/ garagem. até seis pessoas.  
☎ 3966-3523, Tratar com danielle.

CaraGuatatuBa
Fins de semana e temporada, de 
frente para o mar, garagem.  
☎ 3851-6098, falar com Rose.

GuaruJÁ 
astúrias, bem próximo da praia. 
acomoda até cinco pessoas,  
☎ 5589-7373, com loyda.

GuaruJÁ 
Enseada, três dorms., uma suíte, 
duas vagas na garagem, a 150m 
da praia. até seis pessoas.  
t 99781-4316 e t 96701-6991,  
falar com Jeanete.

GuaruJÁ 
Enseada, próximo á praia. Com 
um dorm., uma suíte, sala, 
cozinha, wc, mobiliado e vaga na 
garagem. até cinco pessoas.  
t 99993-2789.

GuaruJÁ 
Pitangueiras, próx. à praia. Com 
um dorm., sala, cozinha, wc, área 
de serv., mobiliado. até quatro 
pessoas. No mínimo quatro 
diárias. ☎ 2281-9234, c/ana. 

GuaruJÁ
Pitangueiras, um dorm., sala, 
cozinha, wc, área de serv., sacada 
e área de cond., vaga na garagem. 
☎ 3904-5115, falar com ildefonso.

J. GuilHerMiNa 
Kitnet para temporada, próx ao 
mar e à feirinha. Com um dorm., 
cozinha, área de serv., wc, uma 
vaga na gar. até quatro pessoas. 
☎ 3966-3523, com Neyde.

MetrÔ  
aNHaNGaBaú
Kitnet ao lado do metrô, prédio 
com portaria 24h, aluguel: R$ 770 
+ R$ 230 de condomínio.  
t 98985-1616.  

MoNGaGuÁ
Temporada ou final de semana, 
um dorm., sala, cozinha, duas 
sacadas, elev., vaga na garagem, 
100m da praia. até seis pessoas. 
☎ 2280-7084, t 97476-4185 e t 
99852-0669 com Carlos ou Roseli.

MoNGaGuÁ 
1 dorm, sala, cozinha, lavanderia, 
1vaga, 2 sacada, há 1 quadra 
praia, finais de semana e feriados, 
6 pessoas ☎ 2280-7084,  
t 97476-4185  e t 99852-0669.

Praia GraNde
Boqueirão, feriados/ fim de 
semana, mensal 2 dormitórios, 
suite, sacada, vaga garagem, 
portaria  24h t 97682-0930.  
Tratar com Maria Piedade.

Praia GraNde
aviação, para temporada.  
t 98487-4885/ e ☎ 2253-0068, 
com vilma (após 21h).

Praia GraNde
aviação, para temporada ou final 
de semana. Mobiliado, garagem, 
elevador, uma quadra da praia.  
☎ 2546-2605.

Praia GraNde
Boqueirão/guilhermina. dois 
dorms., sala, cozinha, mobiliado. 
☎ 2947-0961 e ☎ 2969-6978.  
Falar com vera.

Praia GraNde
Cidade ocean, para temporada 
e final de semana. dois dorms., 
dois wcs, vaga na garagem, até 
oito pessoas. ☎ 3743-8826 e t 
99901-4277. orlando ou Cleuza.

Praia GraNde
de frente para o mar, para feriado 
ou fins de semana. dois dorms. 
(sendo uma suíte), churrasqueira, 
piscina, salão de jogos, vaga na 
garagem. até oito pessoas.   
t 99333-7759, t 98725-1065 e 
t 96300-6378, c/Cleuza.

Praia GraNde
Forte, para temporada. dois 
dorms., vaga na garagem, 
mobiliado, ventilador de teto.  
até oito pessoas. ☎ 2082-3945,  
t 97335-3050 e t 99574-0436.

Praia GraNde 
guilhermina (R. Eponina, 212), 
para temporada, feriados e final 
de semana. Mobiliado, garagem e 
elevador, uma quadra da praia.  
☎ 2541-1360.

Praia GraNde 
vila Caiçara, centro, para final de 
semana e feriados. um dorm., 
mobiliado, Tv e ventilador de 
teto, vaga na garagem. até seis 
pessoas. ☎ 2949-5146, c/Marta.

Praia GraNde 
amplo acomodação e de frente 
para o mar, temporada ou finais 
de semana. ☎ 2697-2875.

SaNtoS/São viCeNte
Kitnet de frente para o mar para 
temporada ou final de semana. 
Com microondas, garagem 
coletiva, elevador. até quatro 
pessoas. ☎ 3966-3523 c/ Neyde.
 

aPtoS À veNda

 

CaSa verde
Prox. av. Braz leme. Reformado,  
três dorms., sala em l, cozinha 
americ., dois wcs, lavanderia,  
piscina, sala de festas, vaga na 
garagem. t 96722-3401,  
t 97504-8696, com débora.

JaçaNã
Com três dorms., uma suíte, 
67m2, vaga na 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.

JaGuariBe
apto. com dois dorms, sala dois 
amb,, cozinha planejada nova. 
Salão de festas, churrasqueira, 
bicicletário, playground, vaga na 
garagem. R$ 220 mil.  
t 99330- 4383.

oSaSCo
Empreendimento innova Blue com 
dois dorms., uma suíte, vaga na 
garagem, 57 m2.  
R$ 80 mil no ato e R$ 146 mil a 
financiar ☎ 3691-8596,  
t 98635-1068, falar com adilson.

Praia GraNde
Frente para o mar, próximo 
Caiçara. Com dois dorms.  
(uma suíte), sala em l, dois wcs, 
cozinha, duas sacadas, vaga 
demarcada, mobiliado. R$ 150 
mil. t 99103-7296.

vila Matilde
Rua do metrô, 65m², 4º andar, 
três dorms., sala, cozinha, 
armários embutidos, wc, área de 
serviço, vaga na garagem, lazer 
completo. R$ 330 mil   
t 99974-0446.
 

CaSaS P/ aluGar

 
BertioGa 
guaratuba, para feriados e  
fim de semana. dois dorms., 
uma suíte, dois wcs, chur., 
garagem para dois  carros, a 
800m da praia. até oito pessoas. 
☎ 2958-2411 e t 97125-7134. 
Com antonio.

BoiçuCaNGa 
Fins de semana ou temp. Com 
dois dorms., sala, wc, cozinha, 
fogão, geladeira, Tv e ventilador 
de teto, garagem três carros. até 
dez pessoas. ☎ 3694-3025 e  
t 99404-8878. Tratar com Waldo. 
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CaraGuatatuBa 
300m da praia, para temp. Tv, 
chur, gar. para três carros. até dez 
pessoas. ☎ 2293-4404 e ☎ (12) 
3882-5039, tratar com giuseppe.

CaraGuatatuBa
Três dorms., sala, cozinha, vaga 
para quatro carros ☎ 2746-4944, 
tratar com Manoel ou dora.

GuaruJÁ 
Enseada, prox. praia. Com rrês 
dorms., uma suíte, duas vagas na 
garagem, até oito pessoas.  
t 99781-4316 t 96701-6991, 
falar com Jeanete.

GuaruJÁ
Enseada, para final de semana, 
feriado ou anual, próximo a  
mercado e condução. um dorm., 
salão e wc. até cinco pessoas.  
☎ 2503-8608, c/Pereira. 

GuaruJÁ
Fim de semana, feriados, a cinco 
quadras da praia da Enseada. Para 
quatro pessoas.  
t 97358-7313, c/Pereira.

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

itaNHaéM
Final de semana ou temporada.  
☎ 2743-8280, t 97950-6375 e  
t 95289-5583, com João.

itaNHaéM 
Próximo à colônia de férias do 
itaú, para temporada, feriados 
ou finais de semana. Com três 
dormitórios, dois wcs, garagem 
para três carros, ☎ 2641-1447,  
t 99649-6747, falar com ademir.

Praia GraNde 
Caiçara. Com três dorms., piscina, 
salão de  jogos, churrasqueira, 
garagem para quatro carros.  
☎ 2684-4579 e t 99777-3501,   
tratar com Sandra.

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

Praia GraNde
v.Tupiri – Sobrado, 2 dorm., 2 wc, 
sala, cozinha, garagem, aluguel 
anual, com seguro fiança.  
t 97611-9540 c/ Cleto.

Praia GraNde 
ao lado da praia. Com dois 
dorms., ventilador de teto, sala, 
cozinha, dois wcs, churras., 
garagem para dois carros e 
ventilador de teto. Para até dez 
pessoas  t 97682-6274.

PrÓX. MetrÔ v. Matilde
Próx. ao Extra Tiquatira com av. 
São Miguel. um dorm. e cozinha, 
para até duas pessoas. t 99691-
5423, falar com daniela.

SaNto aNt. PiNHal
Com quatro dorms., duas 
suítes, sala c/ lareira, salão de 
jogos, piscina, churrasqueira. 
dez pessoas ou mais. Preço a 
combinar. ☎ 3966-3523,  
c/Neyde,  ou ☎ 3892-5080,   
tratar com Cláudia.
 

CaSaS À veNda

 
JaraGuÁ
Cond. fechado, duas suítes, 
cozinha, sala, lavanderia, vaga 
na garagem e estacionamento p/ 
visita, lazer e seg.  
☎ 3941-5690, c/Joana. 

PeruÍBe
Jardim Peruíbe. dois dorms., 
ampla cozinha, lavanderia, vaga 
para dois carros na garagem.  
R$ 60 mil, contrato c/ iPTu.  
☎ 5526-5510 e ☎ 99775-3363.

v. PrudeNte 
Sobrado, 2 suítes, closet, arm. 
embutidos, lareira, lavanderia, 
edícula, dorm. de empregado, 
duas vagas na garagem, 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, com 
Marco; ☎ 3783-3651, falar com 
Sandra e Marco (à noite).

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

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

PeruÍBe SP 
Estância Balneária Belmira Novais, 
11m x 34m, 374 m², com duas 
frentes, com escritura.  
☎ 3904-5115, com ildefonso. 

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

veÍCuloS
  
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.  
t 7783-0458 e ☎ 4232-1724, 
falar com Eduardo.

Celta 1.0 life vHC fleXPoWer 
Quatro portas, 08/09, prata, 
veículo bas., bom estado, doc.
ok, Manual do prop., som e chave 
reserva. R$ 16 mil. t 9711-78005.

foCuS ford 07
Único dono, 4 portas, iPva 2013 
pago. R$ 20 mil.  
t 9635 -11115, c/guerrero.

foX 1.6 
Plus completo, cinza, 32 mil km, 
2º dono, R$ 24 mil, aceita troca 
por veículo de menor valor.  
t 98128-2082.

HoNda CiviC 02
Completo, banco couro, rodas 
liga leve e toca cd original, bem 
conservado e sem detalhes, 
dourado. R$ 21.500.  
☎ 99157-4667.

HoNda CiviC SedaN lX 02
Quatro portas, cinza, compl, 
airbag duplo, manual,  
115 mil km, gasolina, ótimo 
estado. R$ 17 mil. ☎ 3584-1605.

KoMBi StaNder 
2000, álcool, 1.6, Branco, 
conservado, R$ 15 mil  
(aceita proposta). ☎ 2036-0642 ou 
t 96598-9174, com Wagner ou 
com a daniela.

Palio WeeK Stile 1.6 16v
vermelho, conservado, nota fiscal, 
manual e chave reserva, iPva 
2013 pago. R$ 10.700.  
t 9715 -2437.

Polo SPortiliNe 10
Preto, 44.mil km, total flex, 
completo, banco e acabamento 
couro, sensor estacionamento, 
econômico, ótimo estado.  
R$ 33.900. t 97132-7304.

raNGer 99/00
Quatro portas, gás, 4x2, capota de 
fibra, direção hidraulica, ar-cond., 
travas de porta, alarme, Controlar 
ok, 133 mil km.  
t 99976-8513 e t 98174-8513
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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

reNault MeGaNe  
dYNaM  07/08
Ótimo estado, bancos de couro, 
rodas aro 16 (original do carro), 
som, vidras, travas, alarme 
original. R$ 24.900. aceito troca. 
t 98926-4330. 

diverSoS

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

ar-CoNdiCioNado Port
olímpia Splendid Piú Portátil 12 
mil BTus /Frio, pouco uso.  
R$ 1.350. t 99620-6835, c/Sidney.

Cadeira C/ BraçoS 
Escritórios ou sala de espera, 
cromado c/ braços, assento, 
braços e encosto em couro preto. 
R$ 145. ☎ 3966-3523, c/danielle.

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

JaziGo CeMitério JaraGuÁ
Três gavetas, área de serviço, 
nunca foi usado, R$ 19.500, 
vendo particular por  
R$ 14 mil, bem localizado no 
cemitério, perto da administração.  
t 99151-5010, com Marco.

NiNteNdo dS i
Excelente estado, vários jogos, 
cartão de memória (R4), com 
estojo, manual de instruções, 
duas canetas. R$ 270.  
☎ 98048-7392.

PraNCHeta deSeteC
Prancheta-cavalete, desenho 
profissional Cv-33 Trident-
desetec, madeira maciça, prancha 
1,20x1m. R$ 400.  
☎ 97557-3936, com alex.

raCK e freezer eleCtroluX
vendo rack/estante, semi-nova, 
caramelo/branca - R$ 200,00 e 
freezer vertical, branco, com 4 
gavetas, 110w - R$ 400,00  
t 97682-0930  
Tratar com  Maria Piedade.

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

veNde tudo 
dorm. provençal casal completo, 
geladeira, sofá cama lafer, 
notebook, cama solteiro e box 
casal, etc. mando fotos e-mail.  
☎ 3859-4497 e ☎ 5574-8752,  
falar com Sueli ou Rosangela 

PouSada (veNda)
R$ 600 mil a vista na escritura, 
visita com agendamento prévio 
(www.paraisooasis.com.br).  
☎ (13) 3446-1035.

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”



Fortaleça sua entidade
de classe e ainda ganhe
prêmios e descontos

O Sindicato dos Bancários e 
Financiários de São Paulo, Osasco e 
Região comemora 90 anos em 2013 e 
é uma das mais importantes entidades 
de representação de trabalhadores na 
América Latina. É com a contribuição 
dos sócios que a entidade mantém 
sua estrutura para lutar por novas 
conquistas para os trabalhadores do  
setor financeiro.

O Sindicato garante a defesa dos 
direitos dos bancários não apenas nas 
campanhas nacionais, mas durante 
todo o ano, com ações educativas, 
atividades, protestos, negociações com 
setores específicos ou com as direções 
dos bancos. Por isso, fique sócio e 
fortaleça a luta da sua categoria.


