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Sindicato entrega carta 
ao governador do Estado 
de São Paulo, João Dória: 

inclusão da categoria 
no plano de vacinação 

contra a Covid-19

Ministro da Saúde 
recebe pedido 

de prioridade de 
vacinação para 

bancários

  App BancáriosCPS: convênios (Baixe em App Store ou Google Play) • www.bancarioscampinas.org.br 

 Facebook: @bancarioscps   youtube.com/bancarioscps   Twitter: @bancarioscps   Instagram: @bancarioscps   WhatsApp: (19) 99883-7717
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Sem sabotagem. Vacina já
O governo federal, capitaneado pelo presidente Jair Bol-
sonaro, não tem nenhum compromisso com a saúde pú-
blica. O descaso é visível. O capitão reformado do Exérci-
to, por exemplo, sabotou a importação de vacinas.

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, instalada no Senado para apurar ações 
e omissões do governo federal, o gerente-geral da far-
macêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, dis-
se que o governo Jair Bolsonaro recusou oferta de 70 
milhões de doses em agosto de 2020. Cálculo feito pelo 
epidemiologista Pedro Hallal, professor da Universida-
de Federal de Pelotas (RS), a pedido do jornal Folha de S. 
Paulo, aponta que o país teria evitado pelo menos 5 mil 
mortes nos últimos meses.

Aliado à esse boicote, têm as dificuldades criadas pelo 
governo federal para importar da China o chamado 
IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para a produção 
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de vacinas pelo Instituto Butantan e Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz).

A escalada negacionista do governo brasileiro, no entan-
to, não para. Depois de prometer vacinar os brasileiros 
que quiserem ser imunizados, em pronunciamento ofi-
cial no dia 2 deste mês de junho, o presidente Jair Bol-
sonaro voltou a defender o chamado “tratamento pre-
coce” à base de cloroquina, medicamento sabidamente 
ineficaz, mas defendido pelo recém descoberto “minis-
tério paralelo” da Saúde, formado por charlatões. Inclu-
sive disse recentemente que os imunizantes contra a Co-
vid-19 são experimentais e questionou a eficácia. 

E mais: Quanto ao passaporte da vacina, aprovado pelo 
Senado no dia 15 deste mês de junho, o capitão reforma-
do do Exército disse: “a vacina vai ser obrigatória no Bra-
sil? Não tem cabimento”. O certificado visa autorizar o 
acesso a espaços públicos e privados de pessoas imuniza-
das. Além disso, Jair Bolsonaro anunciou no dia 10 deste 
mês de junho que já pediu ao Ministério da Saúde parecer 
para desobrigar o uso de máscara por quem já se vacinou 
ou foi infectado pelo coronavírus. Mais um desserviço. 
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O presidente da República está na contramão dos bra-
sileiros. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, divul-
gada no dia 18 de maio, 91% das pessoas pretendem se 
vacinar - ou já se vacinaram - contra a Covid-19. Ape-
nas 8% não se vacinaram e não pretendem se vacinar.

A estratégia do governo federal em disseminar a Co-
vid-19, sabotando a importação de vacinas, o uso de 
máscaras e as restrições sanitárias, resultou numa car-
nificina. Até o momento, o novo coronavírus Sars-Cov-2 
já matou mais de 500 mil brasileiros. Mesmo assim, no 
dia 7 deste mês de junho, o presidente Jair Bolsonaro 
espalhou mentiras ao afirmar que um relatório do TCU 
(Tribunal de Contas da União) questionava o número de 
mortos por Covid-19 de 2020. O órgão público desmen-
tiu o capitão reformado do Exército.

Os sindicatos continuam mobilizados em incluir os ban-
cários, financiários e cooperavitários como prioritários 
no Plano Nacional de Imunização (PNI) e no Plano Esta-
dual de Imunização (PEI). Ao contrário do presidente da 
República, os trabalhadores lutam pela vida. Vacina já.
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Prefeito de Campinas apoia 
inclusão da categoria como 

prioritária no PEI
O prefeito de Cam-
pinas, Dário Saadi, 
assumiu compro-
misso em encami-
nhar à Secretaria 
de Estado da Saú-
de de São Pau-
lo pedido para in-
cluir a categoria 
no Plano Estadual 
de Imunização (PEI) contra à Covid-19 como prioritária, 
durante reunião com os diretores do Sindicato realiza-
da na manhã do dia 23 deste mês de junho.

Além da presidente Stela, participaram da reunião solicita-
da pelo Sindicato o vice-presidente, Lourival Rodrigues, o 
diretor Carlos Augusto Silva (Pipoca) e o secretário muni-
cipal de Gestão e Controle de Campinas, André von Zuben.
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Prefeito de Campinas, Dário Saadi, recebe 
representantes do Sindicato



Fenaban: A reunião com o prefeito de Campinas con-
tou também com a participação do diretor de Políti-
cas e Relações Trabalhistas da Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban), Adauto de Oliveira Duarte, por vide-
oconferência. No momento da reunião, o diretor da Fe-
naban estava em Brasília tratando do mesmo assunto 
com autoridades federais.

Paulínia
A presidente Stela, 
o diretor Vandernil-
son da Cunha Claro 
e a diretora regional 
Daniele  Miyachiro se 
reuniram com o se-
cretário municipal de 
Governo de Paulínia, Danilo Barros, na tarde do mesmo 
dia 23. Na pauta, inclusão da categoria no PEI contra a 
Covid-19 como prioritária.

Jaguariúna
No dia anterior (22), a presidente Stela e o diretor Afon-
so Lopes da Silva (presidente da Câmara de Vereadores) 
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Diretores do Sindicato durante reunião 
com o secretário municipal de Governo de 
Paulínia, Danilo Barros.



se reuniram com 
o prefeito de Ja-
guariúna, Gusta-
vo Reis, presiden-
te do Conselho de 
Desenvolvimento 
da Região Metro-
politana de Cam-
pinas. Em dis-
cussão, o mesmo 
assunto tratado em Campinas e Paulínia.
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Reunião entre representantes do Sindicato e o 
prefeito Gustavo Reis, em Jaguariúna.
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Sindicato pede ao governador de 
SP inclusão da categoria como 

prioritária no plano de vacinação
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Diretor regional Vagner Mortais, o governador do Estado de São Paulo, João Dória e 
a presidente do Sindicato, Stela. Em Mogi Guaçu.

A presidente do Sindicato, Stela, e o diretor regional 
Vagner Mortais entregaram ao governador do Esta-
do de São Paulo, João Dória, carta reiterando o pedido 
de inclusão da categoria como prioritária no Plano Es-
tadual de Imunização (PEI) contra a Covid-19, duran-
te evento realizado no dia 10 deste mês de junho, em 
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Mogi Guaçu. Na ocasião, o governador anunciou o iní-
cio das obras de recuperação da rodovia SP 177/342 
(Mogi Guaçu e Itapira).

Além dos bancários, financiários e cooperavitários, 
o Sindicato solicitou a inclusão no PEI de todos 
os trabalhadores das instituições financeiras (en-
tre eles, vigilantes, faxineiros e estagiários) e fun-
cionários de supermercados.

“Defendemos a vacinação de todas as pessoas. No en-
tanto, dado que os trabalhadores do ramo financeiro e 
supermercados estão na linha de frente do atendimen-
to à população, assim como o pessoal da saúde, mo-
toristas e professores, pedimos prioridade no PEI. Vale 
lembrar que os sindicatos, federações e a Contraf-CUT 
articulam no Congresso Nacional a inclusão das cate-
gorias classificadas como essenciais no Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI)”, como prioritárias”,  destaca a 
presidente do Sindicato, Stela.

Audiências: Em ofícios aos prefeitos das cidades que 
compõem a base do Sindicato, a presidente Stela solicita 
audiências. Na pauta, antecipar a vacinação dos traba-
lhadores em serviços essenciais; entre eles, os bancários.
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Câmara aprova projeto que inclui 
bancários como prioritários no plano de 

vacinação contra a Covid-19
A Câmara dos Deputados aprovou no Projeto de Lei 
1011/2020, que estabelece prioridade para mais catego-
rias de trabalhadores no Plano de Vacinação contra a Co-
vid-19, em votação no dia 17 deste mês de junho; entre 
elas, a bancária. De autoria de deputado Vicentinho Junior 
(PL-TO) e outros, o PL será enviado ao Senado Federal. 

Além dos bancários, foram incluídos os entregadores de 
aplicativos e empregados domésticos. No projeto origi-
nal constavam como prioritários os caminhoneiros autô-
nomos e motoristas de transporte rodoviário de cargas.
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Contraf reivindica ao 
ministro da Saúde inclusão da 

categoria no PNI
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O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com representantes dos bancários  
no dia 11 de junho

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT) entregou ao ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, ofício onde solicita a inclusão da ca-
tegoria bancária no Plano Nacional de Imunização (PNI) 
contra a Covid-19 e fornece dados complementares que 
justificam o pedido, no dia 11 deste mês de junho, duran-



te reunião em São Paulo. O ministro disse que iria encami-
nhar o ofício para a equipe técnica do PNI porque a deci-
são não é individual. 

No documento, a Contraf-CUT destaca que a “atividade 
bancária é considerada essencial nos termos do Decre-
to n° 10.282 de 20 de março de 2020, alterado pelo De-
creto n° 10.329 de 28 de abril de 2020, que regulamen-
ta a Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020”.

Aumento de mortes
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), compilados pelo Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
mostram que a categoria bancária registrou um crescen-
te número de encerramento de contratos de trabalho por 
morte, seguindo uma tendência similar aos casos de óbi-
tos desde o início da pandemia do novo coronavírus.

No primeiro trimestre de 2020 o impacto da pandemia 
resultou numa média mensal de óbitos de 18,33 vidas. 
Já no mesmo período deste ano (2021), com o agrava-
mento da crise sanitária no país, a média mensal de óbi-
tos se elevou para 52 vidas, um crescimento de 176,4%.
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A situação é semelhante em relação aos empregados 
na segurança privada nos bancos, com destaque aos 
envolvidos no transporte de valores em veículos blin-
dados, também os trabalhadores das redes de farmá-
cias que aplicam os testes rápidos de Covid-19, os ser-
vidores de cemitérios, os servidores da limpeza urbana, 
dentre outras categorias.
Fonte: Contraf-CUT
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Ações dos 15 minutos no 
Bradesco aguardam julgamento. 
Duas vitoriosas, Cabreúva paga

As ações sobre o pagamento do intervalo de 15 mi-
nutos antes da jornada extra para bancárias, ingressa-
das pelo Sindicato contra o Bradesco nos anos 2011 e 
2013, aguardam julgamentos em três instâncias: Su-
premo Tribunal Federal (STF), Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Al-
gumas das 16 ações, cabe esclarecer, já foram julgadas 
favoravelmente às bancárias, mas o Bradesco entrou 
com recursos nos três citados tribunais, ainda não ava-
liados. Duas delas estão sendo executadas. A ação refe-
rente à Cabreúva inclusive já foi paga; a de São João da 
Boa Vista será creditada em breve.

As ações beneficiam todas as bancárias que trabalha-
ram em agências do Bradesco instaladas na base do 
Sindicato e realizaram horas extras até novembro de 
2017, porém não receberam os valores corresponden-
tes aos 15 minutos.
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O citado intervalo estava garantido no artigo 384 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que estabele-
cia o direito apenas às mulheres trabalhadoras. A nova 
legislação (lei 13.467/2017) não prevê mais o direito, re-
vogado pela reforma trabalhista do ex-presidente Mi-
chel Temer. 
Confira a tramitação de cada ação no site do Confira a tramitação de cada ação no site do 
Sindicato (www.bancarioscampinas.org.br) Sindicato (www.bancarioscampinas.org.br) 

Sindicalize-se
As ações coletivas ingressadas pelo Sindicato en-

volvem, abrangem todas as bancárias. Porém, em 
algumas ocasiões, a Justiça tem entendido que o 
Sindicato representa apenas as sindicalizadas.
Diante dessa possibilidade, é fundamental que 

a bancária não sindicalizada faça sua adesão ao 
Sindicato para resguardar, garantir os mesmos 
direitos das possíveis beneficiadas (sindicaliza-
das) pelas as ações coletivas.

http://www.bancarioscampinas.org.br
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Em ofício ao prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, en-
viado no dia 15 deste mês de junho, os vereadores su-
geriram o repasse de R$ 250 mil à Secretaria Municipal 
de Assistência Social, com o objetivo de comprar cestas 
básicas às famílias carentes. O valor é referente ao sal-
do do duodécimo não utilizado no primeiro semestre, 
devolvido à prefeitura.

A sugestão ao prefeito foi proposta aos vereadores pelo 
presidente da Câmara, Afonso Lopes da Silva, também 
diretor do Sindicato. “Em tempos de pandemia, a cri-
se econômica se agravou ainda mais. Inúmeras famílias 
passam por dificuldades financeiras, principalmente em 
decorrência do desemprego. A sugestão visa amenizar 
parte do problema”, destaca Silva.

Vereadores de Jaguariúna 
sugerem ao prefeito compra 

de cestas básicas com recurso 
financeiro devolvido
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Palestra on-line sobre 
compliance e lavagem de 

dinheiro, em julho

O Sindicato promoverá palestra on-line sobre complian-
ce e lavagem de dinheiro no dia 7 de julho, às 19h30. 
O palestrante será Wagner Luiz Villalva, professor dos 
cursos de pós-graduação do Centro Universitário Uni-
Metrocamp nos MBAs em Finanças e Negócios e Ges-
tão Tributária e Contábil. 

CUMPLIANCE! METAS!

crédito: Cláudio de Oliveira/Max Francioli.
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A palestra terá a duração de 1h. Temas a serem abordados:

•	Conhecendo	PLD/FT	
•	Processo	de	lavagem	de	dinheiro	e	etapas
•	Setores	mais	suscetíveis	de	serem	usados	na	lavagem	
de	dinheiro	
•	O	sistema	brasileiro	de	PLD-FT	
•	As	pessoas	obrigadas	e	o	que	espera	delas	
•	Consequências	de	não	cumprimento	da	lei
•	Compliance	de	modo	geral
Como participar
O sindicato irá disponibilizar o link para a palestra 
em breve.
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Nova pesquisa sobre  
teletrabalho nos bancos

Entre os dias 18 deste mês de junho e 2 de agosto o 
Comando Nacional dos Bancários irá realizar a segun-
da pesquisa sobre teletrabalho na categoria, durante a 
pandemia do novo coronavírus. Os dados coletados se-
rão compilados e analisados pelo Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Die-
ese); o resultado da pesquisa será apresentada durante 
a 23ª Conferência Nacional dos Bancários, nos dias 3 e 
4 de setembro.

A primeira pesquisa, realizada em julho de 2020, fun-
damentou o debate na mesa de negociação com a Fe-
deração Nacional dos Bancos (Fenaban), que resultou 
em acordos coletivos. Na segunda pesquisa será ava-
liado a evolução das condições de trabalho dos bancá-
rios em home office, incluindo os problemas de saúde. 
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Como participar
Para garantir a apuração de acordo com a compo-
sição estatística da categoria em cada base sindical, 
o link da pesquisa não será divulgado ao público 
em geral. O Sindicato enviará apenas aos bancá-
rios que estão em home office ou que já trabalha-
ram neste formato. Caso algum bancário faça par-
te deste púbico e não recebeu o link, deve entrar 
em contato com o Sindicato.
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Bradesco
Lourival (19) 99883-7794
Eduardo (19) 99883-7971
Daniel (19) 9 9883-7434
Gustavo (19) 99883-7244
Jacó (19) 99883-7779
Silva (19) 99695-0508
Vagner (19) 99883-7734

Banco do Brasil
Elisa (19) 99883-7195
Linda (19) 99883-7852
Marcos Eduardo (19) 99732-3311
Cida (19) 99883-7806.

Caixa Federal
Pipoca (19) 99883-8287
Marcelo Lopes (19) 99863-7612
Lilian (19) 99787-0247
Silvio (19) 99883-7479.

Itaú
Vander (19) 99883-7685. 
Daniele (19) 99659-5145

Santander
Stela (19) 99883-8352
Cristiano (19) 99883-7736
Patrícia (19) 99883-7152.

Assessores
Carla: (19) 99883-7706
Celso: (19) 99883-7715
Noel: (19) 99883-7837
Walter: (19) 99883-7590.

Ligue para os diretores e 
assessores do Sindicato.

Expediente - O BANCÁRIO - Publicação do Sindicato dos Bancários de Campinas e 
Região. Presidente: Ana Stela Alves de Lima. Jornalista Responsável: Jairo Gimenez 
(Mtb 13.683). Diretor de Imprensa: Cristiano Meibach. Criação: Airton Francisco. 
Sede: Rua Ferreira Penteado, 460, centro. Fone: (19) 3731-2688 - Clube: (19) 3251-
3718. Subsedes: Americana: (19) 3406-7869 - SJB Vista: (19) 3622-3514. Internet: 
www.bancarioscampinas.org.br. E-mail: jorbanc@bancarioscampinas.org.br. Filia-
do à FEEB SP-MS, Contraf-CUT e CUT.

Bancário (a),  
junte-se ao Sindicato.  
Abrace a luta.




