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RegulaR o SFN paRa o
BRaSil coNtiNuaR cReSceNdo
decisão está entre as propostas votadas no congresso estadual da Cut e que serão levadas ao debate nacional, em julho

A
tuar para interferir 
nas esferas política 
e econômica, com o 
objetivo de defender 
os direitos dos traba-

lhadores. Esse foi o foco dos de-
bates do 13º Cecut, encontro esta-
dual da CUT, que durante quatro 
dias reuniu 826 representantes de 
profissionais de 17 ramos de ati-
vidade. Realizado entre 16 e 19 de 
maio, o encontro definiu, ainda, a 
direção da CUT/SP para o triênio 
2012/2015.

As campanhas salariais das di-
versas categorias da CUT, a defesa 
da garantia dos serviços públicos, 
o fortalecimento da comunicação, 
o trabalho decente e as formas de 
enfrentamento ao desmonte cau-
sado ao estado de São Paulo pela 
gestão tucana nas últimas décadas 
também estiveram na pauta. 

“Os trabalhadores sabem que 
São Paulo precisa de uma política 
de desenvolvimento com inclusão 
social, para o estado e para as ci-
dades. E vão cobrar isso do poder 
público”, ressalta a presidenta do 
Sindicato, Juvandia Moreira. 

Na sexta-feira 18, a dirigente de-
bateu com os delegados do Cecut a 
necessidade de regulamentar o Sis-
tema Financeiro Nacional (SFN) 
para combater a alta dos juros e 
a exclusão bancária da população. 
“Nossas propostas têm o aval dos 
trabalhadores do ramo financeiro 
de todo o país. Foram formuladas 
em encontros estaduais e nacio-
nais, desde os tempos da Confe-
deração Nacional dos Bancários 
(CNB-CUT) até a Contraf-CUT”, 
afirmou a dirigente sindical, que 

em sua apresentação mostrou 
que o volume de crédito no Bra-
sil, em janeiro de 2012, alcançou 
o patamar de 48,8% em relação 
ao PIB, percentual muito superior 
ao de janeiro de 2004, de 24,3%. 
“No entanto, o Brasil se mantém 
abaixo de países desenvolvidos ou 
emergentes, como Japão (169,2%), 
África do Sul (145,5%) e China 
(130%). E isso precisa mudar para 
nos tornamos uma economia com 
capacidade de competir no merca-
do internacional.”

A regulamentação deve ampliar 
a participação da sociedade no 
controle do SFN. “Regulamentar 
permitiria reorganizá-lo, em prol 
do crescimento econômico e do 
bem-estar da população. Isso sig-
nifica, por exemplo, fortalecer e 
ampliar o direcionamento do cré-
dito e a regulação dos juros para 
áreas prioritárias, como crédito 
industrial, rural, habitacional, 
agrícola etc. Sempre com o ob-
jetivo de estimular novos investi-
mentos e a geração de emprego e 
renda”, explica Juvandia.

A regulação do SFN redefiniria, 
ainda, a missão do Banco Central 
do Brasil, não somente para o 
controle da inflação e defesa estri-
ta da moeda, mas como promotor 
do desenvolvimento econômico 
com metas de emprego.

Mais resoluções – Na área da 
educação, decidiu-se ampliar as 
mobilizações pelo cumprimento 
da lei do piso nacional do magis-
tério, não só no que diz respeito 
ao salário dos professores, mas 
também para validar a jornada 

de trabalho extraclasse definida 
pela legislação.

A paridade entre homens e mu-
lheres na direção da CUT (leia mais 

no editorial da página 2) foi aprova-
da e será agora encaminhada, com 
as demais resoluções, para debate 
nacional, no Concut, em julho. 

TVB – Assista aos vídeos produzi-
dos durante do 13º Cecut que está 
disponível no www.spbancarios.
com.br. 

SindicaTo apoia chapa 6 – Unidade na preVi
eleição nacional da caixa de previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (previ) vai até o dia 29 (leia mais na página 2) 

noVa direToria da cUT/Sp

O atual presidente, Adi dos San-
tos Lima, foi reeleito. A dirigente 
do Sindicato, Adriana Magalhães, 
bancária do Itaú, vai para a direção 
executiva da CUT/SP como a nova 
secretária de Imprensa e Comuni-
cação. Ainda do ramo financeiro, 
Sebastião Cardozo, que já presidiu 
a federação dos bancários (Fetec-
CUT/SP), fica na Secretaria-Geral.
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A paridade entre homens e mulheres para os cargos de direção da 
CUT Nacional e suas estaduais está próxima de se tornar uma rea-
lidade, a partir da próxima eleição da entidade, em 2015. A votação 
realizada no 13º congresso estadual, o Cecut, reflete a importância das 
políticas afirmativas na construção de uma sociedade com os mesmos 
direitos e oportunidades para homens e mulheres. 

Essa luta pela igualdade tem quase trinta anos. Se aprovada a 
resolução no Concut, em julho, a Central Única dos Trabalhadores 
será o primeiro movimento social na história brasileira a implemen-
tar a paridade entre homens e mulheres em cargos de direção. Uma 
mudança de concepção em todas as entidades políticas e sociais e no 
mercado de trabalho.

As mulheres representam 52% da população brasileira. Na categoria 
bancária, ocupam 48,48% do total de postos de trabalho e recebem, 
em média, salários 24% menores que os dos homens. Vamos conti-
nuar cobrando dos bancos que estabeleçam políticas para assegurar a 
igualdade de oportunidade entre os gêneros. As instituições financeiras 
têm uma dívida histórica com as mulheres, porque não oferecem as 
mesmas oportunidades de crescimento profissional, mantendo-as com 
cargos e salários mais baixos que os homens. Nossa luta é pela igual-
dade em toda a sociedade e a CUT deve dar o exemplo.

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato
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Vote Unidade na previ nº 6
Sindicato apoia chapa na eleição do fundo de pensão que vai até dia 29

Entre os dias 18 e 29 de maio, 
os participantes da Caixa de 
Previdência (Previ), da ativa e 
aposentados, elegem seus repre-
sentantes nos cargos de diretor 
de Benefícios e Conselhos Deli-
berativo, Fiscal e Consultivo dos 
planos de Benefícios 1 e Previ 
Futuro. O Sindicato apoia a Cha-
pa 6 - Unidade na Previ.

Para o Plano 1, a Chapa 6 pro-
põe aumentar o benefício para 
100%, reduzir a Parcela Previ, 
manter contribuições suspensas, 
antecipar o reajuste dos aposen-
tados para janeiro e incorporar o 
BET como benefício permanente.

Já no Previ Futuro propõe per-
mitir resgate das contribuições 
patronais em caso de desliga-
mento do banco e do plano, be-
nefício baseado na PLR, ampliar 
empréstimos simples e financia-
mentos imobiliários.

Além da maioria dos sindica-
tos e das entidades de represen-
tação de todo o país, a Chapa 6 

conta com o apoio dos diretores 
eleitos José Ricardo Sasseron e 
Paulo Assunção.

 a o  l e i T o r

c a i x a  F e d e r a l

protesto marca o Feirão
dirigentes sindicais cobraram Jorge Hereda, presidente do banco

O descontentamento dos em-
pregados com a postura da Cai-
xa Federal foi levada pelos di-
rigentes sindicais ao presidente 
do banco, Jorge Hereda, durante 
protesto na abertura do 8ª Fei-
rão da Casa Própria, na Expo 
Imigrantes. A manifestação na 
sexta 18 cobrou respeito aos di-
reitos dos trabalhadores.

Os representantes dos empre-
gados reivindicaram de Hereda 

mais contratações e o pagamento 
de hora extra para todos. O pre-
sidente da Caixa respondeu que 
o banco está contratando para 
atender a população e que o pa-
gamento de hora extra não cabe 
na situação porque os bancários 
convocados, como gerentes e 
supervisores, têm cargo de con-
fiança. Os dirigentes sindicais re-
bateram afirmando que a Justiça 
já tem entendimento de que esses 

trabalhadores têm direito a hora 
extra e que outras instituições fa-
zem o pagamento. Diante da ar-
gumentação, Hereda disse que irá 
avaliar melhor a situação.

Os dirigentes também conver-
saram com diversos empregados, 
que apoiaram o protesto, e com 
superintendentes da instituição 
financeira. “Os empregados da 
Caixa estão envolvidos com o 
projeto de desenvolvimento do 
país e acreditam que a decisão 
de aumentar o volume de crédi-
to com juros menores é acertada. 
No entanto, é urgente a contrata-
ção de mais trabalhadores e que 
a empresa respeite os direitos dos 
empregados”, afirma o diretor do 
Sindicato Rafael de Castro.

negociação – Está marcada para 
quinta 24 a negociação perma-
nente entre empregados e a Cai-
xa Federal. Na pauta: convocação 
de trabalho aos sábados e nos 
Feirões e a promoção por mérito 
relativa a 2012. 

coMo VoTar

I. Participantes, funcionários do BB em atividade, na Previ, Cassi e FBB 
ou em afastamentos regulamentares: terminais SISBB.

II. Participantes, funcionários do BB em quadro suplementar: terminais 
SISBB nas agências de relacionamento.

III. Aposentados, pensionistas e demais participantes, com exceção dos 
funcionários da ativa: por telefone e sistema WEB disponibilizados pelo 
fundo de pensão. O eleitor deve usar a senha de seis dígitos utilizada 
para acessar o autoatendimento do site da Previ.

Dirigentes sindicais abordam 
Hereda durante Feirão
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novo sorteio da campanha nesta 5ª
Prêmios são hospedagens com direito a acompanhante para sócios com 25 a 29 anos de fidelização

Bancários associados concor-
rerão a novos prêmios da campa-
nha de sindicalização Não Fique 
Só, Fique Sócio, lançada pelo Sin-
dicato em abril.

Trata-se do segundo sorteio, que 
ocorrerá ao vivo no MB em Debate 
desta quinta 24, às 20h, pelo www.
spbancarios.com.br. Dessa vez, con-
correrão os trabalhadores com 25 
a 29 anos de filiação – no primeiro 
sorteio, em abril, concorreram os 
associados há 30 anos ou mais. 

Um dos prêmios será um final de 
semana no Kyrmayr Hotel Fazenda 
(www.kirmayr.com.br), em Serra 
Negra. O outro será uma diária de 
sexta para sábado na Pousada Vale 
dos Pássaros (www.valedospassaros.
com), em Ibiúna. Sempre com di-
reito a acompanhante.

Uma categoria só é forte com 
união. Preencha a ficha de sindica-
lização no www.spbancarios.com.br 
e participe da luta por conquistas e 
pela defesa de seus direitos. 

MB em debate – A convidada 
do MB em Debate desta quinta-
feira será a diretora da Funda-
ção Perseu Abramo e historia-
dora Selma Rocha. Ela abordará 
temas da pauta dos trabalhado-
res para São Paulo, como trans-
porte, saúde, meio ambiente 
e educação. Mande perguntas 
e comentários pelo debate@sp 
bancarios.com.br ou pelo Twitter 
(@spbancarios), usando #MBe-
mDebate. 

TranSporTe de ValoreS
Um bancário do Bradesco 
em São Paulo conquistou 
na Justiça indenização por 
danos morais de R$ 50 mil 
por transportar valores para 
o banco. A decisão do TST 
baseou-se na Lei 7.102/83, que 
regulamenta a segurança em 
estabelecimentos financeiros. 
Leia mais: www.spbancarios.
com.br/Noticias.aspx?id=1626

cipa caSa 1
Os bancários do Casa 1 Santan-
der escolhem seus representan-
tes para a Cipa (Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes) 
nos dias 22 e 23. O Sindicato 
manifesta apoio ao funcionário 
Rogério Gullino.

receBa Torpedo
Cadastre seu celular pelo www.
spbancarios.com.br e receba 
mensagens com informações 
sobre as atividades do Sindicato. 
É só clicar no link Torpedo na 
faixa vermelha na parte de cima 
da página do Sindicato. 

doação de SanGUe
A bancária Maria de Fátima 
Avellar de Oliveira pede a so-
lidariedade de todos. Sua mãe, 
Ely Avellar de Oliveira, está 
internada no Hospital 9 de 
Julho e necessita de doadores 
de qualquer tipo sanguíneo. 
Hemocentro do hospital (Rua 
Peixoto Gomide, 625, Cerqueira 
César). O doador deve informar 
o nome da paciente.

ediTal de conVocação para elei-
ção de deleGado ao conGreSSo 
eSTadUal doS eMpreGadoS da 
caixa econÔMica Federal
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, por sua presidenta, convoca 
todos os empregados da CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL, dos municípios de São Paulo, 
Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, 
Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, 
Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do 
Bom Jesus, São Lourenço da Serra, Santana do 
Parnaíba, Taboão da Serra e Vargem Grande 
Paulista para Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 24 de maio de 2012, 
em primeira convocação às 19h30 e em segun-
da convocação, às 20h, na sede do Sindicato, no 
Auditório Azul, situado na Rua São Bento, 413, 
subsolo, Centro/SP, para discussão e aprovação 
da seguinte ordem do dia:
• Eleição de delegados (titulares e suplentes) 
para o Congresso Estadual dos Empregados 
da Caixa Econômica Federal, que se realizará 
no dia 2 de junho de 2012, ocasião em que 
serão eleitos os delegados para o 28º Conecef 
- Congresso Nacional dos Empregados da 
Caixa Econômica Federal, nos dias 15, 16 e 17 
de junho de 2012, para discussão, elaboração e 
deliberação sobre a minuta de reivindicações 
específicas dos empregados da Caixa Econô-
mica Federal para 2012-2013.

São Paulo, 22 de maio de 2012.
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

p l r  S e M  i r

participe cobrando deputados
trabalhadores devem enviar mensagens para que parlamentares aprovem emendas à mP 556

Os funcionários dos bancos 
públicos e privados devem in-
tensificar a pressão para que os 

deputados federais aprovem as 
emendas 27 e 28 à Medida Provi-
sória 556, que tratam da isenção 
do imposto de renda na Partici-
pação nos Lucros e Resultados 
dos trabalhadores.

A MP 556, que seria votada na 
semana passada, foi retirada da 
pauta por falta de consenso entre 
os congressistas, mas deve voltar 
ao plenário da Câmara nesta terça 
22. “É importante que os bancários 
enviem mensagens aos deputados 
para que aprovem as emendas que 

tornam a carga tributária mais 
justa, e isso passa pela isenção do 
imposto de renda na PLR dos tra-
balhadores”, afirma a presidenta 
do Sindicato, Juvandia Moreira.

O recado sugerido pelo Sin-
dicato é: “Parlamentar, aprovar 
emendas à MP 556 que isentam 
de imposto de renda a PLR dos 
trabalhadores é promover jus-
tiça social e tributária”. Para en-
viar as mensagens acesse o www.
spbancar ios.com.br/Notic ias.
aspx?id=1576.

Caso sejam aprovadas, a MP e 
as emendas serão encaminhadas 
para apreciação do Senado.

reunião – O Sindicato e a CUT 
continuam cobrando o governo 
para que seja agendada reunião 
com os ministros da Fazenda, 
Guido Mantega, e da Secreta-
ria-Geral da Presidência da Re-
pública, Gilberto Carvalho, para 
discutir a proposta dos trabalha-
dores de isentar de imposto de 
renda a PLR.

i Ta ú

Mobilização contra demissões
funcionários promovem dia nacional de luta na quarta 26 e denunciam banco à sociedade

A campanha de denúncias con-
tra as demissões promovidas pelo 
Itaú, principalmente na rede de 
agências, será intensificada nesta 
semana com a divulgação de in-
forme publicitário em jornal de 
grande circulação, comunicados 
em emissoras de rádio, em outdoor 
nas proximidades da capital. Além 
disso, os trabalhadores voltam a se 
mobilizar em Dia Nacional de Lu-
ta, na quarta 26.

“Mesmo com o elevado lucro, 
o Itaú mantém política de demis-
sões que atinge principalmente 
funcionários mais experientes de 
agências. Em muitos casos, há a 

substituição de bancários por ou-
tros com salários menores. Situa-
ção inadmissível e que prejudica 
trabalhadores de todo país”, afir-
ma o diretor executivo do Sindi-
cato Daniel Reis.

De acordo com o dirigente sin-

dical, o setor de RH deixa claro 
que não tem controle das dispen-
sas nas unidades. “Nos últimos 
dois anos foi dado excesso de au-
tonomia a diversos segmentos da 
empresa. O resultado é que o Itaú 
está sem comando, sem gestão 

clara e quem sofre com isso é o 
bancário”, diz.

Dentre os protestos do Sindi-
cato, foi realizado ato na quinta 
17 na Avenida Paulista. Na mani-
festação foram estendidas faixas 
para denunciar: “Lucrou R$ 10,9 
bilhões e demitiu milhares de tra-
balhadores - Itaú: campeão das 
demissões”; “Itaú Unibanco des-
truidor de famílias: não demita 
meus pais”, entre outras.

denúncia – Além das manifes-
tações, o Sindicato encaminhará 
denúncia sobre o Itaú ao Ministé-
rio do Trabalho e Emprego.
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O último dia para se inscrever 
no processo seletivo para a 
graduação Ciências do Traba-
lho da Escola Dieese é nesta 
terça 23. A prova será no dia 3 
de junho. A finalidade da gra-
duação é reposicionar o tema 
do trabalho na sociedade e na 
academia, a partir da visão do 
trabalhador. Informações no 
www.spbancarios.com.br.

FrancÊS e eSpanhol
O Centro de Formação Profis-
sional do Sindicato (CFP) inicia 
no dia 24, os cursos de Francês 
para Iniciantes e Espanhol 
para Iniciantes. Com aulas às 
quintas-feiras, das 19h às 21h, 
cada curso custa R$ 720, mas 
sindicalizados pagam R$ 360. 
Reserve sua vaga: 3188-5200 
(Rua São Bento, 413, Centro).

cUrSoS aoS SÁBadoS
Três novos cursos começam no 
sábado 26, no CFP. As aulas de 
Matemática Financeira serão 
das 9h às 13h. O valor é de R$ 
440, mas sócios pagam R$ 220. 
No mesmo horário, tem Con-
tabilidade, pelo mesmo preço. 
Também aos sábados, das 9h 
às 12h, Inglês Profissional para 
Iniciantes, por R$ 720, sócios 
pagam R$ 360.

deSconTo na FacUldade
Entre as instituições de ensino 
conveniadas ao Sindicato está 
a FASM, que oferece aos ban-
cários sindicalizados desconto 
de 30% nos cursos de gradu-
ação. Os interessados devem 
se inscrever no vestibular 
2012 para estudar no segundo 
semestre. Informações: 3824-
5800 e 2217-9110.

cineMa MaiS BaraTo
Aproveite os filmes em cartaz 
na rede Cinemark e adquira 
o vale-ingresso com desconto 
para sindicalizados, por R$ 11, 
na Central de Atendimento do 
Sindicato (Rua São Bento, 413). 
Cada sócio pode adquirir até 
seis ingressos por vez, válidos 
para qualquer dia da semana. 
As salas Cinemark Shopping 
Iguatemi, Cinemark Bradesco 
Prime e as salas 3D e XD não 
estão incluídas no convênio.

Inscrição para 
Escola Dieese 
vai até terça

S i n d i c aT o  c i d a d ã o

limpeza urbana é desigual em São paulo
a vassoura se concentra em algumas regiões e passa longe de avenidas nas zonas leste e sul

Viver numa cidade limpa é o 
desejo de muitos paulistanos. Mas 
a falta de planejamento na limpe-
za urbana de São Paulo atormen-
ta moradores e comerciantes em 
diferentes regiões da cidade. 

A prefeitura municipal, segundo 
informação de Márcio Matheus, 
presidente da Amlurb (Autorida-
de Municipal de Limpeza Urbana 
de São Paulo), adotou em dezem-
bro de 2011 um novo modelo de 
limpeza pública que integra os ser-
viços de varrição, lavagem de vias, 
limpeza de bueiros, instalação de 
lixeiras, operação de Ecopontos e 
limpeza de monumentos.

Passado um semestre das novas 
medidas, a região central – por 
onde circulam cerca de 2 milhões 
de pessoas diariamente e que re-
presenta geograficamente 0,5% 
de toda a cidade – recebe uma 
“atenção especial” anunciada pela 
Prefeitura, mas ainda pouco per-
ceptível. O Parque Dom Pedro II, 
na região da Rua 25 de Março é 
um dos locais onde o lixo se acu-
mula, faltam lixeiras e não se vê 
a varrição diária, mesmo com o 
grande fluxo de pessoas.

Segundo Marco Antonio Ra-
mos de Almeida, superintendente 
da Associação Viva o Centro, o 

número de cidadãos que transita 
pela área representa 20% da po-
pulação que se movimenta em 
toda a cidade diariamente. “Co-
mo [a mudança da Prefeitura] é 
muito recente, ainda temos pro-
blemas e apresentaremos suges-
tões.” Entre elas, a substituição do 
material das lixeiras. “No mundo 
inteiro tem um padrão muito 
melhor. Aqui temos de plástico 
e poderiam ser de concreto ou 
ferro fundido, de alta qualidade e 
duráveis”, reivindica. 

da ponte pra lá – A falta de pla-
nejamento resulta em desigual-
dade na limpeza urbana, com 
prejuízo principalmente para os 
bairros periféricos. Para Ednilson 
Viana, professor do curso de Ges-
tão Ambiental da Universidade de 
São Paulo (USP), “embora haja 
muitos bairros ou vias públicas 
em que se nota limpeza exemplar, 
há outros em que parece que esse 
tipo de serviço não está dimen-
sionado de forma suficiente”.

De acordo com Márcio Mateus, 
da prefeitura, “a varrição de ruas 
em São Paulo ocorre diariamente 
nas principais vias”. Ele afirma que 
regiões com fluxo intenso chegam 
a receber varrição até 10 vezes ao 
dia, “caso do Largo da Concórdia, 
no Brás”. O roteiro, no entanto, 
não inclui importantes avenidas.

A reportagem do Sindicato 
comprovou o problema nas zo-
nas leste e sul. Enquanto o co-
merciante do Brás Janil Maia re-
lata que a varrição é feita várias 
vezes por dia e as lixeiras foram 
trocadas recentemente, Sergio 
Branco, proprietário de um açou-

gue na Avenida Anacê, região do 
Campo Limpo, zona sul de São 
Paulo, observa que a varrição no 
local é feita somente às sextas-fei-
ras e a coleta de lixo, em três dias 
da semana. Em outra avenida, a 
Tiquatira, na zona leste da cida-
de, Elizete Simarosti, funcionária 
de uma churrascaria, afirma que 
a empresa contratou uma coleta 
de lixo diária, já que a prefeitura 
não oferece o serviço com a mes-
ma periodicidade. E segundo ela, 
a via pública é varrida somente 
duas vezes por semana.

Para melhorar a limpeza em to-
da a cidade, o professor de Gestão 
Ambiental da USP avalia que o 
poder público deve, em primeiro 
lugar, mapear os pontos críticos 
de descarte de resíduos. “E tem 

de rever a quantidade de coletores 
distribuídos pelas principais vias, 
praças e pontos de grande circula-
ção de pessoas, além do modelo de 
coletores na cidade e investir pesa-
damente em campanhas para atin-
gir a população. É preciso educar 
para buscar a mudança de hábito, 
não só no descarte de resíduos, 
mas também de evitar a produção 
de lixo”, completa Ednilson.

cidadania – Limpeza urbana é 
um dos temas abordados na série 
especial de reportagens sobre os 
problemas que os trabalhadores 
enfrentam na cidade de São Pau-
lo. Outros assuntos já tratados fo-
ram a mobilidade e a segurança. 
Acompanhe pela FB e no www.
spbancarios.com.br.

cineB marca 10ª sessão em itapecerica
Projeto de democratização do cinema nacional emocionou moradores com Lula – O Filho do Brasil

A falta de opções de atividades 
culturais em Itapecerica da Serra, 
região sul de São Paulo, faz com 
que as sessões do CineB sejam re-
cebidas com festa. E a região está 
sempre na programação feita pelo 
Sindicato e a Brazucah Produções, 
que pela décima vez promoveu 
para os moradores uma sessão 
gratuita de cinema nacional.

A exibição de Lula – O Filho do 
Brasil emocionou os convidados 
no salão de festas da paróquia 
Maria Mãe dos Caminhantes. O 
filme tem direção de Fabio Bar-
reto e conta a trajetória de Luiz 
Inácio Lula da Silva de imigrante 
nordestino a líder metalúrgico, 
que se tornou o presidente da 
República com o maior nível de 

aprovação da história do país.

próxima sessão – Sexta-feira 25 é 
dia de exibição do filme sobre Lu-
la na Sociedade Amigos de Bairro 
Jardim Imperador e IV Centenário 
(Rua Sargento Noel de Camargo, 
588), na zona leste. A sessão será às 
19h e os ingressos devem ser reti-
rados com antecedência no local. 
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Salão de festas virou cinema 
em Itapecerica da Serra

Lixo se acumula no 
Parque Dom Pedro II, 

região central da capital 


