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Pelo presente Projeto de Decreto Legislativo, tenciono prestar justa homenagem a um 

sindicalista que fez de sua vida um exemplo de compromisso com a luta dos trabalhadores: João 
Vaccari Neto. 

Bancário há 26 anos, João Vaccari Neto é presidente licenciado do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, secretário de Relações Internacionais da Central Única dos 
Trabalhadores e presidente da Fundação Projeto Travessia - entidade que desenvolve ações 
educativas no Centro da capital paulista com crianças e adolescentes que vivem na rua.  

Nasceu no dia 30 de outubro de 1958, em Terra Rica (Paraná). Quando tinha seis 
meses de idade sua família se mudou para Lucélia, no interior de São Paulo. Mora na capital 
paulista desde janeiro de 1978. Filho de Angelo Vaccari e de dona Olga Leopoldina de Freitas 
Vaccari (agricultores), é casado com Giselda Rousie de Lima e tem uma filha, Nayara de Lima 
Vaccari. 

Cursou o primeiro e o segundo graus em escola pública: o primário na escola Manoel 
Teixeira Junior, em Pacaembu (SP), o ginásio e o colegial no IEE José Firpo, em Lucélia (SP). 

A ativa militância sindical e política o levou a interromper o curso superior de 
Economia que começara no início dos anos 80 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Em 16 de maio de 1978, ingressou no Banco do Estado de São Paulo S/A, quando iniciou sua 
carreira profissional corno bancário. Em julho de 1978, filiou-se ao Sindicato dos Bancários de 
década de 80, São Paulo, onde, também no começou sua atuação política. 

Em 1986, inicia sua primeira gestão como diretor do Sindicato, no cargo de 
Tesoureiro. Ocupou outras secretarias da entidade até assumir a Presidência, cargo que ocupa 
desde 1998. Faz parte da Executiva da CUT Nacional desde 1994, quando foi Secretário Geral. 
Foi presidente do DIEESE no período de 1988 a 1990. Entre as lutas que liderou nos últimos 
anos, teve atuação destacada na histórica resistência dos bancários contra a privatização do 
Banespa. 

Por sua atuação junto à sociedade civil, João Vaccari Neto é, sem dúvida, mais do 
que digno da homenagem que proponho. Diante disso, conto com o apoio dos nobres colegas. 


