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LUTA
POR

VACINA
I

PARA A CATEGORIA
AVANCA E BANCARIOS
S

CONQUISTAM PRIORIDADE NO PNI

Apesar do esforço do Sindicato, que conseguiu
antecipar a imunização em vários municípios de sua
base, prefeitura da capital e governo Doria ainda não
incluíram os bancários nos grupos prioritários

Desde o início da
vacinação contra a Covid-19
no Brasil, o Sindicato dos
Bancários e Financiários
de São Paulo, Osasco e
Região luta pela inclusão
da categoria bancária como
prioritária no Plano Nacional
de Imunização (PNI). Os
bancários nunca pararam
na pandemia, mantiveramse na linha de frente,
atendendo a população em
serviços essenciais, incluindo
o auxílio emergencial que foi
responsável pelo sustento
de milhões de brasileiros
atingidos pela crise. Nada
mais justo, portanto, que
fossem um dos primeiros a
serem vacinados.



A mobilização da entidade, junto aos órgãos
competentes e a parlamentares, surtiu efeito:

No dia 11 de junho houve reunião
com o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga

No dia 6 de julho, o movimento
sindical bancário conquistou a
inclusão da categoria no PNI, o
que foi confirmado oficialmente
pelo Ministério da Saúde no dia
15 de julho

Paralelamente, o Sindicato fez
forte campanha pela prioridade
para a categoria junto a prefeituras
de cidades que compõem
sua base, e assim conquistou
a vacinação antecipada de
bancários em Embu-Guaçu, Itapevi
(essas duas já vacinaram 100%
dos bancários), Barueri, Taboão
da Serra, Cotia e Juquitiba
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Embu-Guaçu: Dirigente
Dionísio Reis, prefeito
da cidade José Antônio,
dirigente Luiz Cláudio
Marcolino e vereador
Robson

Dirigentes do Sindicato
na Câmara Municipal
de Cotia. Resultado da
mobilização também
foi positivo: município
incluiu bancários como
prioritários na primeira
quinzena de julho

Dirigentes Luiz Cláudio
Marcolino e Tafarel
em reunião com o
prefeito de Taboão da
Serra, Aprígio da Silva.
Em Taboão, bancários
também conquistaram
prioridade na
imunização

Dirigentes
reúnem-se
com prefeito de
Barueri, Rubens
Furlan. Sindicato
conquistou
antecipação para
bancários abaixo
de 37 anos



Dirigentes Robson
Leite e Liliane Fiúza
com o prefeito de
Itapevi, Igor Soares
(ao centro). No
município, o Sindicato
conquistou vacinação
de 100% da categoria
já em meados de
julho

O dirigente do
Sindicato Valdir
Fernandes, o Tafarel,
leva reivindicação
à prefeitura de
Juquitiba, onde a
entidade também
conseguiu a
antecipação da vacina
para os bancários

Presidenta do Sindicato, Ivone Silva (primeira à esquerda), em
reunião com o ministro da Saúde. Reivindicação foi atendida e
bancários foram considerados grupo prioritário no PNI



Nunes e
Doria negam
prioridade
aos
bancários na
imunização

Infelizmente, apesar das
diversas tentativas da
entidade e mesmo com
a determinação do
Ministério da Saúde, a
prefeitura de São Paulo,
comandada por Ricardo
Nunes (MDB), e o governo
do Estado, com João Doria
(PSDB), não querem
incluir os bancários
como prioridade nos
planos de imunização.



“

A participação dos bancários foi
fundamental para avançarmos na
vacinação da categoria. Dados do Caged
mostram que o número de dispensas
por morte aumentou na categoria, e
isso é muito triste para uma doença que
já tem vacinas. Infelizmente, estamos
diante de um governo federal que
não priorizou as vacinas e desdenha
da ciência, e o resultado disso é que
a vacinação no país avança a passos
lentos. Mas é importante destacar que
devemos continuar com as medida de
proteção, como o uso de máscaras,
de álcool em gel, e o distanciamento
social. Os cientistas alertam para o
aumento da variante delta, mais
transmissível e letal. Mesmo assim,
o governador João Doria anunciou
a liberação de eventos sociais,
Mesmo
museus e feiras corporativas a
partir de 17 de agosto. Trata-se de
com a
uma medida perigosa porque
vacina,
a pandemia não acabou!
Portanto, é preciso mais
cuidados
do que nunca manter os
devem ser
cuidados necessários“

mantidos

Ivone Silva
Presidenta do Sindicato
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