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Mobilização conquista inclusão 
da categoria no PNI

O dia 6 de julho de 2021 marcou mais uma conquista 
dos bancários: a inclusão da categoria entre as priori-
dades do PNI (Programa Nacional de Imunizações) con-
tra a Covid-19.

Se você já foi imunizado pelos 
critérios de idade ou comorbida-
de, ótimo, porém mesmo com a 
antecipação anunciada pelo go-
verno estadual, uma boa parte 
dos bancários ainda não se vaci-
naram. Atualmente cerca de 45% 
dos bancários do país têm até 35 
anos de idade e para essas pes-
soas faz toda a diferença a vaci-
na chegar uma semana ou quinze 
dias antes.

Além disso, em 2022 todos precisa-
rão ser vacinados novamente e os 
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bancários já estão assegurados para o futuro. Essa medida 
é importante também porque insere os bancários entre as 
atividades de maior risco durante a pandemia.

Para essa conquista chegar nos braços das pessoas em 
forma de vacina, no entanto, é necessário certa buro-
cracia envolvendo os governos federal, estaduais e mu-
nicipais. A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento 
à Covid-19, do Ministério da Saúde, inclusive emitiu o 
Vigésimo Oitavo Informe Técnico (30ª pauta de distri-
buição) do Plano Nacional de Operacionalização da Va-
cinação contra à Covid-19, no dia 14 deste mês de ju-
lho, orientando a “disponibilização de 20% do total de 
doses distribuídas à cada Unidade Federada aos Bancá-
rios e Trabalhadores dos Correios”. 

Os sindicatos e federações, vale destacar, já contataram 
as prefeituras e governos estaduais visando agilizar a 
vacinação de todos os bancários.

Gustavo Frias, diretor de Saúde do Sindicato

Histórico da conquista
15 de março
Em ofício ao Ministério da Saúde, a Contraf-CUT solicitou a inclusão da categoria ban-
cária como prioritária no Programa Nacional de Imunizações (PNI) contra a Covid-19. 
Com a troca de ministro, a Confederação reencaminhou o pedido e solicitou reunião.
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19 de março
Em ofício ao governador do Estado de São Paulo, a Federação dos Bancários de SP e MS, 
em conjunto com o Sindicato de São Paulo e a Fetec, solicitou a inclusão da categoria 
bancária como prioritária no Plano Estadual de Imunização (PEI) contra a Covid-19.

26 de maio
Em ofício ao governador de São Paulo, o Sindicato reitera pedido apresentado pela Fede-
ração dos Bancários de SP e MS.

27 de maio
Dia Nacional de Luta pela inclusão da categoria no PNI. No Congresso Nacional, a reivin-
dicação dos bancários está contemplada em quatro projetos de lei e uma emenda.

10 de junho
A presidente do Sindicato, Stela, e o diretor regional Vagner Mortais, entregaram carta ao 
governador de São Paulo, João Doria, reiterando o pedido de inclusão da categoria como 
prioritária no PEI, durante evento em Mogi Guaçu.

11 de junho
Em reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a Contraf-CUT solicita a inclu-
são da categoria como prioritária no PNI contra a Covid-19.

17 de junho
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1011/2020, que inclui a categoria 
como prioritária no PNI.

23 de junho
Em reunião com o Sindicato, o prefeito de Campinas, Dário Saadi, assume compromisso 
em encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo pedido para incluir a ca-
tegoria como prioritária no PEI contra a Covid-19. Na véspera (22), diretores do Sindi-
cato se reuniram com o prefeito de Jaguariúna. No dia 23, diretores do Sindicato se reuni-
ram com o secretário municipal de Governo de Paulínia. Na pauta, inclusão da categoria 
no PEI.

6 de julho
O ministro da Saúde atende pedido de inclusão da categoria no PNI contra a Covid-19.
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Comando e Unicamp realizam 
pesquisa sobre sequelas da 

Covid-19
O Comando Nacional dos Bancários anunciou a realização de 
uma pesquisa sobre as sequelas da Covid-19 na categoria, em 
parceria com a Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Uni-
camp, durante reunião ampliada no dia 7 deste mês de julho. 
A pesquisa será respondida por bancários acometidos pela 
doença, em questionário on-line.

Para o diretor de Saúde do Sindicato, Gustavo Frias, que par-
ticipou da reunião ampliada, os dados coletados serão manti-
dos em sigilo. “O objetivo é produzir conhecimento para sub-
sidiar o processo de negociação sobre o tema com a Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban). Na Conferência Nacional des-
te ano será apresentado o resultado (parcial) da pesquisa”. 

Participe da pesquisa
Os bancários poderão participar da pesquisa até o final do 
mês de agosto. Basta clicar no link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEXM-IdIa-
JmkRuEm471F5tu-pYQMu4KHWPFL2DMlugmtzRFw/
viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEXM-IdIaJmkRuEm471F5tu-pYQMu4KHWPFL2DMlugmtzRFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEXM-IdIaJmkRuEm471F5tu-pYQMu4KHWPFL2DMlugmtzRFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEXM-IdIaJmkRuEm471F5tu-pYQMu4KHWPFL2DMlugmtzRFw/viewform


Calendário da Campanha
Nacional dos Bancários

Julho 2021
Dia 26: Encontros do Itaú e Mercantil do Brasil

Dia 27: Encontros do Santander e Bradesco

Dia 28: Encontro do Banco do Brasil 

Dia 31: Encontro da Caixa Federal
Observação: Os encontros serão por videoconferências, sob coorde-
nação da Federação dos Bancários de SP e MS.

Agosto
Dia 3: Encontros nacionais do Santander e Bradesco

Dia 5: Encontro Nacional do Itaú

Dia 6: Abertura conjunta dos congressos dos bancos públicos

Dia 7: 37º Conecef

Dia 8: 32º Congresso do BB

Dia 19: Conferência Interestadual da FEEB SP-MS

Setembro
Dias 3 e 4: 23ª Conferência Nacional dos Bancários
Observação: Atividades por videoconferência, sob coordenação do 
Comando Nacional dos Bancários.
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Justiça mantém gratificação de 
caixa no Banco do Brasil

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou 
provimento ao agravo do Banco do Brasil, que preten-
dia cassar liminar concedida à Contraf-CUT, que impe-
de o banco de extinguir a função de caixa e mantém o 
direitos à gratificação aos funcionários. A decisão foi 

proferida no dia 6 deste 
mês de julho.

Histórico
No início deste ano, o 
BB implantou um novo 
programa de reestrutu-
ração, com fechamento 
de agências, redução de 
postos de trabalho e ex-
tinção da função de cai-
xa e, consequentemente, 
da gratificação. A pre-
tensão do banco era pa-
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gar valores proporcionais aos períodos que cada fun-
cionário exercesse a função.

Os sindicatos propuseram abertura de processo de ne-
gociação, mas não avançou. O próximo passo foi a in-
termediação do Ministério Público do Trabalho. O BB se 
manteve irredutível. No dia 18 de março, a Contraf-CUT 
obteve liminar proibindo a extinção da função de cai-
xa. O banco entrou com mandado de segurança visan-
do cassar a liminar; a Justiça negou. 

O BB, então, recorreu ao TRT da 10ª Região e apresen-
tou pedido de correição parcial da decisão no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). O TST julgou improceden-
te o pedido. O TRT da 10ª Região negou provimento ao 
agravo. O banco sofreu dupla derrota. 
Fonte: Contraf-CUT

Justiça manda Bradesco 
reintegrar bancária com direito 
à estabilidade pré-aposentadoria

A 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 15ª Região (TRT), em julgamento re-
alizado em abril deste ano, determinou ao Bradesco a 
reintegração da bancária demitida no dia 29 de outu-
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bro do ano passado. Com mais de 16 anos de trabalho 
no banco, a bancária foi reintegrada no dia 7 de junho 
à agência Quintino Bocaiúva, em Itatiba.

A decisão favorável à bancária, em segunda instân-
cia, tem como base a cláusula 27ª Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT), que prevê estabilidade “por 12 me-
ses imediatamente anteriores ao direito ao benefício de 
aposentadoria da Previdência Social…aos empregados 
que tiverem o mínimo de cinco anos de vínculo empre-
gatício com o banco”. Na data da demissão da bancária, 
faltavam 1 ano de 8 meses para a aposentadoria inte-
gral pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na Vara do Trabalho de Itatiba, primeira instância, vale 
observar, a decisão não foi favorável à bancária. O De-
partamento Jurídico do Sindicato, no entanto, recorreu 
ao TRT da 15ª Região. O Bradesco, por sua vez, já recor-
reu contra a reintegração. 

A bancária reintegrada fez parte, momentaneamente, 
do grupo de 8.547 demitidos pelo Bradesco entre o pri-
meiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre deste 
ano. Sem dúvida, a reintegração representa um con-
quista. E mais: respeito aos direitos da categoria, asse-
gurados pela CCT.
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Jeferson, presente

A categoria bancária perdeu um companheiro de luta: 
Jeferson Boava. No dia 26 de junho, o coronavírus Sars-
-Cov-2 ceifou a vida do presidente do Sindicato em dois 
mandatos (2010-13 e 2013-16) e presidente da Federa-
ção dos Bancários de SP e MS desde abril de 2020. 
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Residente em Itatiba, onde 
entre 2016 e 2020 exerceu 
a função de secretário mu-
nicipal de governo, Jefer-
son era bancário do Banco 
do Brasil, oriundo do Banco 
Nossa Caixa (BNC). Lideran-

ça nacional, Jeferson participou ativamente do proces-
so de negociação entre o Comando Nacional dos Ban-
cários e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).

Participou também da Comissão de Empresa dos Fun-
cionários do BB (CE-BB). Nessa mesa de negociação, 
foi o primeiro dirigente sindical a apresentar reivindi-
cações dos funcionários dos bancos incorporados; en-
tre eles, o citado BNC.

Para a presidente do Sindi-
cato, Stela, “perdemos um 
companheiro, um amigo. 
Jeferson, assim como vá-
rios bancários da região de 
Campinas e do país, foi mais 
uma vítima do descaso do 
governo federal com a saú-
de pública”.



A irresponsabilidade do 
governo federal, que sabo-
tou a importação de vaci-
nas, já matou mais de 540 
mil brasileiros. Na catego-
ria bancária o impacto da 
pandemia resultou numa 
média mensal de óbitos de 
18,33 vidas, no primeiro trimestre de 2020. Já no mes-
mo período deste ano, com o agravamento da crise sa-
nitária no país, a média mensal de óbitos se elevou para 
52 vidas, um crescimento de 176,4%.

Como manifestam os delegados dos congressos da 
categoria durante homenagem em memória aos 
companheiros de jornada: 

Jeferson, presente.Jeferson, presente.
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE CAMPINAS E REGIÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Campinas e Região, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 46.106.480/0001-70, Registro Sindical nº 
006.132.02541-7, por sua presidente abaixo-assinada, 
convoca nos termos dos Art. nº 45-A do estatuto, os as-
sociados do Sindicato, para a Assembleia Geral Extraor-
dinária, que se realizará de forma remota/virtual no dia 
29 de julho de 2021, às 18:00 horas, na forma dispos-
ta na página oficial de internet da entidade, www.ban-
carioscampinas.org.br para deliberar sobre a seguinte 
pauta:

a) Eleição Complementar do Conselho Fiscal 
b) Posse dos Conselheiros Eleitos 
Os candidatos ficam avisados que poderão se inscre-
ver até o dia 28 de julho às 17:00 horas, mediante pe-
dido de inscrição ao endereço eletrônico presidencia@
bancarioscampinas.org.br para os cargos em aberto de 
Conselheiro titular, duas vagas, e Conselheiro Suplen-
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te, três vagas. Podem concorrer aqueles associados até 
o dia 26 de março de 2018 (um ano antes da data das 
eleições originais ao Conselho) que estejam em gozo 
dos direitos sociais, e tenham pelo menos 18 (dezoi-
to) anos de idade e, em se tratando de aposentado, que 
não exerça atividade econômica e não tenha vínculo 
empregatício (exceto na categoria profissional). Even-
tuais impugnações poderão ser apresentadas em mo-
mento próprio da Assembleia e por essa serão julgadas. 
A eleição se fará através de procedimento eletrônico 
durante a própria Assembleia. Serão eleitos os candi-
datos mais votados, preenchendo em ordem as vagas 
de titulares e em seguida as de suplentes. Aos Conse-
lheiros eleitos presentes será dada posse imediatamen-
te após a proclamação do resultado, e o término dos 
mandatos coincidirá com os mandatos do atual Conse-
lho Fiscal, 14 de abril de 2023.

Campinas, 20 de julho de 2021

Ana Stela Alves de Limam-,Presidente
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Palestra sobre compliance  e 
lavagem de dinheiro

O Sindicato promoveu palestra on-line sobre complian-
ce e lavagem de dinheiro no dia 7 deste mês de ju-
lho, com Wagner Luiz Villalva, professor dos cursos de 
pós-graduação do Centro Universitário UniMetrocamp 
nos MBAs em Finanças e Negócios e Gestão Tributária 
e Contábil. 

Temas abordados: Conhecendo PLD/FT; Processo de la-
vagem de dinheiro e etapas; Setores mais suscetíveis de 
serem usados na lavagem de dinheiro; O sistema bra-
sileiro de PLD-FT; As pessoas obrigadas e o que espe-
ra delas; Consequências de não cumprimento da lei; e 
Compliance de modo geral.

Convênio: Sindicalizado e/ou dependente tem desconto 
especial em cursos de graduação, pós-graduação e mo-
dalidade à distância na UniMetrocamp. Solicite carta de 
apresentação do Sindicato via celular: (19) 99883-8243.
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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.




