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A PEC 55 FOI APROVADA

E VEM MAIS POR AÍ.... REAJA!

SENADORES DE SÃO PAULO QUE
APROVARAM A PEC DA MORTE

E VAI FAZER ESTRAGO
Parlamentares mudam Constituição para congelar gastos 
em saúde e educação públicas o que comprometerá SUS, 
universidades, pesquisas, o futuro da cidadania do país

Muitos se fazem a mesma pergunta: como 
pode um governo que não foi eleito fazer mu-
danças que alteram o projeto político do país e 
a forma de funcionamento do Estado? Outros 
se questionam onde estão os milhares de bra-
sileiros que saíram às ruas clamando contra a 
corrupção, por mais saúde e educação justa-
mente agora, quando grande parte da equipe 
governamental é alvo de delações e o senador 
que trabalhou pela aprovação da PEC da Mor-
te (leia acima) tornou-se réu na Justiça. A PEC 
que prevê exatamente acabar com a saúde e 
educação de qualidade.

Boa parte das respostas pode estar nos 
meios de comunicação que temos no país. 
Concentrado nas mãos de meia dúzia de famí-

lias, funcionam como retransmissores da von-
tade dos seus financiadores: empresariado e 
bancos. A aprovação da PEC 55, por exemplo, 
beneficia diretamente operadoras de planos 
de saúde, escolas particulares. E tem mais!

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Com a PEC 287, o governo federal pretende 

fazer com que todos os brasileiros aposen-
tem-se somente após os 65 anos de idade e 
com 49 anos de contribuição para o benefício 
integral. Todos! Quem já está no mercado de 
trabalho passará por uma regra de transição 
que achatará o valor dos benefícios. 

A saída? Os planos privados de previdência 
das instituições financeiras. “Os bancos serão 

os principais beneficiados por essa reforma 
que não precisa ser adotada. Basta taxar gran-
des fortunas, acabar com a sonegação, cortar 
aposentadorias acima do teto. Há muito a ser 
feito que não desrespeitar os direitos de mi-
lhões de trabalhadores que ingressaram cedo 
no mercado e merecem se aposentar”, afirma 
secretária-geral do Sindicato, Ivone Silva.

TERCEIRIZAÇÃO
A terceirização espreita os empregos. Além 

do PLC 30 (antigo PL 4330), há também o PL 
4302/1998. O projeto de lei da era FHC já foi 
aprovado na Câmara e no Senado em 2002, e 
deve passar por uma última votação dos de-
putados federais, o que quase aconteceu na 

terça-feira 13, por iniciativa da base do gover-
no Temer na Comissão de Constituição e Justi-
ça da Câmara. A sessão, porém, foi encerrada 
antes da discussão da medida.

Esses projetos visam liberar totalmente a 
terceirização, inclusive para a atividade-fim. Os 
bancos, por exemplo, não precisarão mais con-
tratar bancários. Atualmente, a Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) – também 
questionada pelas empresas no Supremo Tri-
bunal Federal – impede a terceirização total.

“Reaja, proteste enviando mensagens aos 
deputados e senadores, cobrando que votem 
a favor dos brasileiros e contra propostas que 
acabam com a Previdência, os bancos públi-
cos, liberam a terceirização”, convoca Ivone.

Marta Suplicy
PMDB

José Aníbal
PSDB

Aloysio Nunes
PSDB

O povo brasileiro foi mandado às favas. O Senado 
aprovou a Proposta de Emenda Constitucional 
55, conhecida como PEC da Morte ou do Fim do 

Mundo justamente porque vai congelar por 20 anos in-
vestimentos em setores estratégicos em saúde, educação, 
assistência social, infraestrutura. Ou seja, enquanto a po-
pulação cresce e os gastos aumentam, o Estado não terá 
como investir mais. 

Está em risco, por exemplo, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), responsável, mesmo que a duras penas hoje, pelo 
tratamento, prevenção de doenças, combate a epidemias, 
atendimentos de emergência.

Com os cortes no sistema educacional, ficam comprome-
tidas as escolas públicas, universidades federais, pesquisas 

em centros de excelência como Embrapa, Fiocruz.
Obras de infraestrutura, saneamento básico, programas 

de assistência social, todos estão fadados à redução de ver-
bas, com fortes reflexos para toda a população, em especial 
os mais carentes.

“Senadores e deputados ignoraram o povo brasileiro, não 
os esqueceremos”, destaca a secretária-geral do Sindicato, 
Ivone Silva (veja no www.spbancarios.com.br quem são es-
ses parlamentares). “Temos de sair às ruas, protestar, exigir 
eleições diretas para o governo e todo Congresso Nacional, 
de forma que seja representativo dos trabalhadores, da esma-
gadora maioria do povo brasileiro que se declarou contra a 
PEC 55, mas não foi ouvida. O Brasil precisa de investimen-
tos, não de cortes, para retomar o rumo do crescimento.” 
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“Como sou a atual suplen-
te de representante dos em-
pregados no CA, conheço 
toda a estrutura e terei mais 
condições de atuar em prol 
dos trabalhadores na defesa 
da instituição pública”. A 
afirmação é de Maria Rita 
Serrano, coordenadora do 
Comitê Nacional em De-
fesa das Empresas Públicas, 
que integra, como titular, a 

Chapa 1, ao lado de Orency 
Francisco (suplente) na elei-
ção que definirá o novo  re-
presentante dos empregados 
no Conselho de Administra-
ção da Caixa. 

A votação em todo o país 

pode ser feita por bancários 
da ativa, em licença médica 
ou férias, por meio do SIS-
RH, das 8h às 20h, até esta 
sexta 16. Caso haja necessi-
dade de segundo turno, será 
de 16 a 20 de janeiro. 

“Maria Rita Serrano está 
à frente na defesa não só da 
Caixa, mas de todas as em-
presas públicas. Isso mostra 
o quanto se empenha pelo 
direito dos trabalhadores. 
Por isso é importante o voto 
na Chapa 1”, afirma o dire-
tor do Sindicato e coordena-
dor da Comissão Executiva 
dos Empregados (CEE), 
Dionísio Reis. 

A mesa temática sobre o BB 
Digital, conquista da Campa-
nha 2016, foi marcada pelo 
posicionamento evasivo dos 
representantes do Banco do 
Brasil. A reunião foi no dia 14.

Os dirigentes sindicais co-
braram que os trabalhadores 
excedentes nas agências con-
vencionais, por conta da trans-
ferência de suas carteiras para 

escritórios digitais, tenham 
direito ao pagamento de verba 
de caráter pessoal (VCP), até 
que sua situação esteja regula-
rizada. E prioridade na trans-
ferência para vagas comissio-
nadas das agências digitais.

Os negociadores do BB não 
se posicionaram. Informaram 
apenas que até o final do ano 
serão abertas mais 46 agên-

cias digitais e outras 209 em 
2017, sem detalhar onde se-
rão instaladas. Serão 487 ao 
final do processo.

“Também cobramos que o 
banco apresente informações 
mais precisas sobre o BB Di-
gital, que continua sendo um 
verdadeiro mistério para os 
funcionários. Isso causa in-
tranquilidade e incerteza sobre 
o futuro”, critica o diretor do 
Sindicato Felipe Garcez. Os 
debates voltam em janeiro. 

AO LEITOR

Apesar das inúmeras ma-
nifestações no país, o Senado 
aprovou, na terça-feira, a PEC 
55 que vai congelar gastos e 
investimentos públicos du-
rante os próximos 20 anos.

Pesquisa DataFolha mos-
trou que seis em cada dez 
brasileiros não concordam 
com a proposta, mas nada 
disso foi capaz de sensibilizar 
os nobres parlamentares da 
base do governo ilegítimo de 
Michel Temer.  

O próximo alvo do governo 
é a reforma da Previdência, 
com aposentadoria para ho-
mens e mulheres somente 
a partir de 65 anos e contri-
buição mínima de 25 anos. 
Para receber o valor integral, 
o trabalhador terá de contri-
buir por 49 anos ininterruptos. 
Caso aprovada, vai pratica-
mente inviabilizar a aposenta-
doria integral no Brasil.

O real objetivo das medi-
das é dar ainda mais espaço 
no orçamento público para 
pagamento de juros da dívi-
da pública cujos beneficiários 
são os banqueiros. Trata-se 
do desmonte do pacto social 
estabelecido na Constituição 
de 1988 capitaneado por um 
governo sem nenhuma le-
gitimidade para tanto. Não 
podemos aceitar um ataque 
tão brutal! A mobilização da 
sociedade nunca foi tão im-
portante como agora.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

Medidas contra 
o trabalhador

www.spbancarios.com.br
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Eleição para o CA termina sexta

BB Digital ainda é mistério

Sindicato apoia 
Chapa 1, com Maria 
Rita Serrano e 
Orency Francisco, 
para representar 
empregados

Sem dar informações, banco não se posiciona 
sobre verba a abrangidos por mudanças

CAIXA

BANCO DO BRASIL

/spbancarios /spbancarios

Aleluia! Calote chega ao fim após dois meses
DESENVOLVE SP

Depois de quase dois meses de calote, finalmente a Desenvolve SP – agência de fomento con-
trolada pelo governo Alckmin – irá pagar o que deve aos trabalhadores.

Em comunicado enviado na quarta 14, um dia após denúncia feita via site do Sindicato, a 
empresa afirma que fará na sexta 16 o pagamento do abono de R$ 3,5 mil, conquistado na Cam-
panha Nacional 2016. As diferenças salariais, retroativas a 1º de setembro, ocorrerão no dia 20.

Os percentuais de reajuste conquistados são 8% nos salários, 15% no vale-alimentação e 10% 
no vale-refeição e auxílio-creche.

O prazo limite para o pagamento do abono e da primeira parcela da  PLR era 24 de outubro. 
Nesta data, no entanto, os funcionários receberam somente a PLR.

Em resposta, o Sindicato fez uma série de cobranças e ato em frente ao prédio da empresa. 

+ ÍNTEGRA NO WWW.SPBANCARIOS.COM.BR

EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ sob nº. 
61.651.675/0001-95, com registro sindical 
no MTE sob nº L002P051, por sua presiden-
ta, convoca todos os empregados do BANCO 
ORIGINAL S/A e BANCO ORIGINAL DO 
AGRONEGÓCIO S/A, sócios e não sócios, 
dos municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, 
Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, 
Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jan-
dira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana 
do Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da 
Serra e Vargem Grande Paulista, para Assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 
19 do mês de dezembro de 2016, em primeira 
convocação às 15h e em segunda convocação às 
15h30, na sede do banco, situada à Rua General 
Furtado Nascimento, nº 66, Alto de Pinheiros, 
São Paulo/SP, para discussão e aprovação da se-
guinte ordem do dia:
* Discussão e deliberação sobre a ratificação da 
assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, que 
tem por objeto a renovação do Programa Próprio 
de Participação nos Resultados, para os exercícios 
de 2016 e 2017, a ser celebrado com o BANCO 
ORIGINAL S/A e BANCO ORIGINAL DO 
AGRONEGÓCIO S/A que, inclusive, trata da 
autorização do desconto a ser efetuado em fun-
ção da negociação coletiva realizada;
* Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por obje-
to a manutenção pelo BANCO ORIGINAL S/A 
e BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO 
S/A da adesão à Lei 11.770/2008, para prorro-
gação da licença-maternidade e paternidade a 
todas(os) as(os) suas(seus) empregadas(os);
* Discussão e deliberação sobre a proposta de 
renovação do Acordo Coletivo de Trabalho, que 
tem por objeto a manutenção pelo BANCO 
ORIGINAL S/A e BANCO ORIGINAL DO 
AGRONEGÓCIO S/A da adesão ao Programa 
de Prevenção de Conflitos no Ambiente de Tra-
balho, nos termos da cláusula 58ª da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2016/2018;
* Discussão e deliberação sobre a proposta de 
renovação do Acordo Coletivo de Trabalho que 
reconhece o Sistema Alternativo Eletrônico de 
Controle de Jornada de Trabalho adotado pelo 
BANCO ORIGINAL S/A e BANCO ORIGI-
NAL DO AGRONEGÓCIO S/A.

São Paulo, 15 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

CAIXA MINUTO E
DESCOMISSIONAMENTO

Os bancários da Caixa rea-
lizam plenária nesta quin-
ta 15, a partir das 19h, no 
Sindicato (Rua São Bento, 
413, Centro). Serão aborda-
das as discussões nos gru-
pos de trabalho (GTs) sobre 
descomissionamento e cai-
xa minuto.
Ao todo foram realizadas 
três rodadas dos GTs, sendo 
que as próximas serão no dia 
19. As propostas elaboradas 
nesses grupos serão encami-
nhadas, ainda em dezembro, 
às negociações permanentes 
entre a Comissão Executiva 
dos Empregados e a direção 
do banco público.
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As metas já são abusivas e o Santander ainda as aumenta 
no meio do mês. Além disso, alterou regras: antes era possível 
captar clientes em outros bairros e até municípios, agora ape-
nas dentro do raio de atuação de cada agência, o que prejudica 
principalmente gerentes de locais com grande concentração 
de unidades bancárias, como a avenida Paulista.

Tudo isso dificulta ainda mais o alcance dos resultados e, 
portanto, impede que os funcionários recebam a remunera-
ção variável.

“O Santander oferece a possibilidade de ganhos extraordi-
nários que dificilmente são alcançados. E todo o esforço dos 
trabalhadores beneficia apenas o banco”, critica a dirigente 
sindical Wanessa de 
Queiroz. “Além disso, 
quando não atingem a 
remuneração variável, 
ficam mais suscetíveis à 
demissão”, acrescenta.

“O banco se com-
prometeu a negociar 
com o movimento 
sindical melhorias 
em relação à co-
brança de metas, 
mas ao invés 
disso, aumen-
ta os abusos 
e desrespeitos 
aos trabalhado-
res”, critica. 
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Após a compra do HSBC, 
bancários oriundos do ban-
co britânico que já traba-
lharam no Bradesco rela-
tam perseguições por parte 
da direção da empresa bra-
sileira. Ao contrário do que 
havia prometido, o Brades-
co está demitindo traba-
lhadores, sem justificativa, 
apenas por seu vínculo an-
terior com o banco.

Desde as primeiras homo-
logações que o Sindicato re-

alizou neste mês, notou-se 
que muitos eram oriundos 
do HSBC e que tinham re-
gistro anterior com o Bra-
desco. As demissões con-
trariam um compromisso 
assumido pela empresa de 
não discriminar ou perse-
guir os funcionários, e que 
as oportunidades seriam 
iguais para todos. 

“O clima está ruim, os 
trabalhadores estão bastante 
apreensivos com as demis-

sões recentes e estamos co-
brando uma posição acerca 
do tema”, revelou o funcio-
nário do Bradesco e dirigen-
te sindical Luciano Ramos. 

Até o fechamento desta 
edição, entretanto, a direção 
do banco não havia se posi-
cionado.

“O Sindicato está atento 
a cada demissão que ocor-
re e quando qualquer coisa 
considerada anormal for de-
tectada, vamos tomar provi-
dências mais enérgicas, co-
mo sempre fizemos”, finali-
zou Ramos. 

Ex-HSBC sofrem perseguição
Funcionários oriundos do banco britânico que já 
trabalharam no Bradesco estão sendo demitidos

BRADESCO

Depois de muita pressão do 
movimento sindical, o Itaú 
apresentou uma proposta para 
a renovação do acordo do Pro-
grama Complementar de Re-
sultados (PCR), 2017 e 2018. 
Prevê reposição da inflação 
(INPC) mais 1% de aumento 
real em ambos os anos.

O valor sobre o qual o rea-
juste será calculado vai variar 
de acordo com a rentabilidade 
do banco, a ROE: se for até 
23%, será de R$ 2.468 
mais INPC e 
1% de au-
m e n t o 
r e a l ; 
se for 

maior que 23%, passa a 
R$ 2.587 (mais INPC e 1% 
de aumento real). A proposta 
estende-se aos financiários da 
Microinvest.

“Foi a pressão do movimen-
to sindical que arrancou essa 
proposta. O Sindicato indica 
sua aprovação pelos funcioná-
rios, em assembleia que será 
realizada no dia 20 de dezem-
bro. Todos devem participar”, 
orienta a dirigente sindical 
Valeska Pincovai. A assem-

bleia será às 18h30, 
na sede do Sindi-

cato (Rua São 
Bento, 413, 
Centro). 

PCR: proposta com
aumento real

As tramoias do banco 
para não pagar a variável

Em 2017 e 2018: INPC mais 1% acima da 
inflação; assembleia dos funcionários é 
terça 20 e Sindicato indica aprovação

ITAÚ SANTANDER

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTA-
BELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.651.675/0001-95, 
com registro sindical no MTE sob nº L002P051, por 
sua presidenta, convoca todos os empregados do BAN-
CO VOTORANTIM S/A, sócios e não sócios, dos 
municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuí-
ba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Ita-
pecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora 
do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da 
Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, para 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no 
dia 19 do mês de dezembro de 2016, em primeira con-
vocação às 15h e em segunda convocação às 15h30, 
na subsede do Sindicato - Regional Paulista, situada à 
Rua Carlos Sampaio, nº 305, São Paulo/SP, para dis-
cussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
* Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a renovação 
do Programa Próprio de Participação nos Resultados, 
para o exercício de 2016, a ser celebrado com o BAN-
CO VOTORANTIM S/A que, inclusive, trata da 
autorização do desconto a ser efetuado em função da 
negociação coletiva realizada;
* Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a renovação 
do instrumento que reconhece o Sistema Alternativo 
Eletrônico de Controle de Jornada de Trabalho adota-
do pelo VOTORANTIM S/A.

São Paulo, 15 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTA-
BELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAU-
LO, inscrito no CNPJ sob nº. 61.651.675/0001-95, 
com registro sindical no MTE sob nº L002P051, 
por sua presidenta, convoca todos os empregados da 
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e da MI-
CROINVEST S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO A 
MICROEMPREENDEDOR, sócios e não sócios, dos 
municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuí-
ba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Ita-
pecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora 
do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da 
Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, para 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no 
dia 20 do mês de dezembro de 2016, em primeira con-
vocação às 18h30 e em segunda convocação às 19h, na 
sede do Sindicato – Auditório Azul, situada à Rua São 
Bento, nº 413 , Centro, São Paulo/SP, para discussão 
e aprovação da seguinte ordem do dia:
* Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a renovação 
do Programa de Participação Complementar nos Re-
sultados – PCR, referente aos exercícios 2017 e 2018, 
a ser celebrado com a LUIZACRED S.A. SOCIEDA-
DE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVES-
TIMENTO e a MICROINVEST S/A SOCIEDADE 
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDOR, que, 
inclusive, trata da autorização do desconto a ser efetu-
ado em função da negociação coletiva realizada.

São Paulo, 15 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTA-
BELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, 
inscrito no CNPJ sob nº. 61.651.675/0001-95, com 
registro sindical no MTE sob nº L002P051, por sua 
presidenta, convoca todos os empregados do ITAÚ 
UNIBANCO S/A, ITAÚ UNIBANCO HOLDING 
S/A, BANCO ITAÚ BBA S/A, BANCO ITAUCARD 
S/A, HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A e 
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, sócios 
e não sócios, dos municípios de São Paulo, Osasco, 
Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Em-
bu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jan-
dira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do 
Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e 
Vargem Grande Paulista, para Assembleia Geral Ex-
traordinária, que será realizada no dia 20 do mês de 
dezembro de 2016, em primeira convocação às 18h30 
e em segunda convocação às 19h, na sede do Sindicato 
– Auditório Amarelo, situada à Rua São Bento, nº 413 
, Centro, São Paulo/SP, para discussão e aprovação da 
seguinte ordem do dia:
* Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a renovação 
do Programa de Participação Complementar nos Re-
sultados – PCR, referente aos exercícios 2017 e 2018, 
a ser celebrado com o ITAÚ UNIBANCO S/A, ITAÚ 
UNIBANCO HOLDING S/A, BANCO ITAÚ BBA 
S/A, BANCO ITAUCARD S/A, HIPERCARD BAN-
CO MÚLTIPLO S/A e BANCO ITAÚ BMG CON-
SIGNADO S/A que, inclusive, trata da autorização 
do desconto a ser efetuado em função da negociação 
coletiva realizada.

São Paulo, 15 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta
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Uma noite de homenagens e de 
protestos. Assim foi o 7º Prêmio Ci-
neB, repleto de críticas ao governo 
federal e à aprovação da PEC 55 (que 
congela investimentos do Estado por 
20 anos), e de muita celebração àque-
les que fazem do cinema brasileiro 
uma realidade.

A premiação, na noite de terça 13 
(data em que o Senado aprovou a 
PEC), consagrou autores de 13 lon-
gas e 16 curtas – incluindo os do Fes-
tival Noia de Cinema Universitário, 
que teve parceria com o projeto este 
ano –, além das comunidades e uni-
versidades que receberam as sessões. 

O diretor Victor Lopes ganhou 
o troféu por Betinho – A esperança 
equilibrista. Ao agradecer, Lopes cri-
ticou a PEC 55. “É a pior interven-
ção estatal na economia dos últimos 
anos. E outras ainda estão por vir”, 

disse, sob aplausos seguidos do coro 
de “Fora Temer”. 

Kleber Mendonça Filho, diretor de 
Aquarius, foi ovacionado ao receber a 
homenagem. Ele ressaltou a impor-
tância de projetos como o CineB, que 
têm como objetivo difundir o cinema 
brasileiro em bairros periféricos, onde 
há carência de aparelhos culturais. 

Mendonça analisou os paralelos 
entre Aquarius e o contexto político 
hoje no Brasil. “Ano passado eu não 
teria sido capaz de imaginar o que 
nós estamos vendo hoje nas ruas e do 
ponto de vista de uma democracia 
completamente esmigalhada. É mui-

to bonito, de certa forma, e muito 
impressionante o que aconteceu com 
o filme, porque acho que houve uma 
sintonia muito orgânica entre o que a 
gente fez no filme e o que a gente está 
vivendo hoje como cidadãos brasilei-
ros”, completou.

Atores e diretores que não puderam 
estar presentes na cerimônia – como 
Anna Muylaert, Lázaro Ramos e Luiz 
Villaça – gravaram depoimentos, que 
foram exibidos ao público. O ator 
Domingos Montagner, morto em 
setembro, também foi homenageado.

Veja fotos e vídeo no www.spbanca 
rios.com.br. 

Cinema brasileiro resiste
Sétima edição do evento 
teve homenagens a diretores 
e entidades que receberam 
projeto e também protestos 
contra a PEC 55

PRÊMIO CINEB
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100 ANOS DE SAMBA NO CAFÉ
Nesta sexta-feira, o Café dos Bancários re-
cebe a última homenagem ao centenário 
do Samba. O projeto Samba Blush traz ao 
palco as cantoras Ana Cigarra, Barbara Sil-
va, May Gonçalves e Priscila Correia. Sindi-
calizado têm 20% de desconto na conta. 
O Café fica no Edifício Martinelli (Rua São 
Bento, 413, Centro).

DEZEMBRO VERMELHO
Durante esta quinta-feira 15, o Sindicato 
distribuirá para os bancários fitas verme-
lhas e cartazes em alusão ao Dezembro 
Vermelho – Todos Juntos na Luta Contra a 
Aids. O mês é marcado por atividades em 
todo o mundo, e reforça a importância da 
conscientização da luta permanente no 
combate e prevenção à Aids.

TEATRO COM DESCONTO
Na noite desta quinta-feira, a peça Paulo 
de Tarso será encenada no Teatro Extra 
Itaim. Narra a vida do soldado romano 
Saulo, que participava da perseguição 
aos cristãos até se arrepender e se con-
verter ao cristianismo, mudando seu no-
me para Paulo. Para esta única apresen-
tação, às 20h, sindicalizados que com-
prarem até seis ingressos pagam apenas 
R$ 15 para cada entrada. O teatro fica na 
Rua João Cachoeira, 899 (esquina com a 
Av. Juscelino Kubitschek, dentro do Hi-
permercado Extra Itaim Bibi). Mais infor-
mações pelo 4328-3842.

SINDICATO NO FIM DE ANO
O Sindicato funciona-
rá em horário especial 
neste fim do ano. Na 
sexta 23, o expedien-
te será das 9h às 16h. 
O Café dos Bancários 
abrirá no horário nor-
mal, das 14h30 às 

23h. Na sexta 30, o Sin-
dicato funcionará das 9h às 12h e o Café 
estará fechado. 

REDES SOCIAIS
Acompanhe todas as notícias, outros 
convênios, fotos e vídeos das atividades 
do Sindicato no Facebook (Sindicato dos 
Bancários de São Paulo), Twitter (@spban 
carios), Instagram (@spbancarios) e Snap-
chat (spbancarios).

          PROGRAME-SE

          PREVISÃO DO TEMPO

16ºC
21ºC

15ºC
22ºC

16ºC
25ºC

18ºC
27ºC

19ºC
30ºC

AMIGO DO POVO

Aos 95 anos, morre dom Paulo Evaristo Arns
Símbolo da luta pelos direitos humanos no Brasil, “amigo do povo”, como certa vez disse que 

gostaria de ser lembrado, o cardeal dom Paulo Evaristo Arns morreu na quarta 14, aos 95 anos, 
no Hospital Santa Catarina, onde estava internado desde 28 de novembro.

Dom Paulo fez ardorosa resistência ao regime militar. Sendo que, em 1972, instalou a Comissão 
de Justiça e Paz para atender às vítimas e perseguidos políticos da ditadura. Também organizou 
jovens e trabalhadores nas chamadas Comunidades Eclesiais de Base, onde eram discutidas ações 
de cidadania, num período marcado por perseguições políticas. Leia: www.spbancarios.com.br. 
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