
PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO DAS BANCÁRIAS É DEFINIDA 

 

Está definida a programação do 5º Encontro das Bancárias da
Bahia e Sergipe, que acontece no próximo dia 30, das 9h às 14h,
por videoconferência. As inscrições para o evento acontecem até
quarta-feira (27/10). Para se inscrever, as funcionárias devem
acessar o link -
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg25TPYVELJv9XN5
ZPROXtJoLJvylF4ErMOQ7_xo03DhRBYg/viewform e preencher
os dados. Homens também podem participar. 
 
Depois da abertura e das saudações do encontro, às 9h50,
acontece a primeira mesa de debate, com a palestrante Julieta
Palmeira, secretária de Políticas para Mulheres da Bahia, que vai
tratar sobre a conjuntura e as políticas para as mulheres. 
 
Na sequência, a economista e técnica do Dieese, Vivian Machado,
fala sobre as ações do movimento sindical no enfrentamento à
Covid-19 e a defesa das bancárias. Às 12h20 inicia a segunda
mesa com mais uma palestrante, a psicóloga Marlizete Maldonado
Vargas. Ela vai abordar os impactos da pandemia na saúde
mental das mulheres, diante dos desafios do teletrabalho. O
encerramento será às 14h. 
Não fique de fora, participe.
 

9h - Abertura e saudações
9h50 – Mesa de debate 1
A conjuntura e as políticas para as
mulheres - Julieta Palmeira -
Secretária de políticas para
Mulheres do governo da Bahia
Ações do movimento sindical no
enfrentamento à Covid-19 e a
defesa das trabalhadoras bancárias
– Vivian Machado – Economista e
técnica do Dieese
10h50 - Debate
12h20 - Mesa de debate 2
Os impactos da pandemia na saúde
mental das mulheres, diante dos
desafios do teletrabalho - Marlizete
Maldonado Vargas - psicóloga
12h50- Debate
14h - Encerramento do Encontro

CAIXA TEM DE GARANTIR MEDIDAS DE
BIOSSEGURANÇA

A Caixa tem de assegurar medidas de biossegurança nas
agências. O Dossiê Covid no Trabalho aponta a falta
ventilação adequada nas unidades e o contato próximo
entre empregados e clientes. Os dados mostram que 85%
dos bancários mantiveram, em plena pandemia causada
pelo coronavírus, contato próximo entre trabalhadores e
correntistas com menos de dois metros de distância. 

Além disso, 30% dos empregados do banco de todas as
regiões afirmam que contraíram Covid-19, sendo que 65%
acreditam que se infectaram no local de trabalho. Outro
agravante é que quase 80% dos contaminados não teve a
emissão da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). 

Vale lembrar que o principal meio de contágio pelo vírus é
a via aérea. Por isso, a Caixa tem de fortalecer as medidas
de proteção e segurança, como a manutenção dos
aparelhos de ar-condicionado e a necessidade de reforçar
o uso de máscaras em todos os ambientes de trabalho. 

CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO
COMPLETA:



De forma irresponsável, o Itaú
ignora as condições clínicas
individuais e pressiona a
bancários do grupo de risco e com
comorbidades graves para
retornarem ao trabalho
presencial. São trabalhadores com
câncer, cardiopatias, lúpus,
imunossupressão e transplantados
e muitos deles têm relatórios
médicos recomendando o home
office.

Além de a pandemia de Covid-19
não ter terminado, o banco não
oferece ambiente seguro nas
agências e departamentos, a
exemplo de testagem recorrente,
EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual) de ponta, higienização
frequente do local de trabalho,
troca constante do ar e ambientes
livres de aglomeração.

Há denúncias de pressão de
gestores e respaldo do médico do
trabalho da empresa para a volta
dos funcionários do grupo de
risco. Mas, o Itaú precisa dar
condições seguras para os
bancários, que vão ficar expostos
ao vírus seis ou oito horas por dia,
vários dias por semana, em
ambientes com aglomeração.
 
A direção do banco tem que
respeitar as condições de saúde
dos trabalhadores e implementar
protocolos sanitários rígidos e
eficientes. Se o empregado
adoecer dentro do ambiente de
trabalho, a responsabilidade é da
empresa. 

CONFIRA O EDITAL DE ASSEMBLEIA PLANO DE SAÚDE CAIXA

O Sindicato te dá essa segurança. Estamos sempre lá por você e com
você. Pode ser que você nem veja, mas o Sindicato está em toda parte, no
direito conquistado, no apoio incondicional, no respeito ao bancário, na
sensação de fazer parte de um todo.

NO ITAÚ, PRESSÃO PARA O
RETORNO DO GRUPO DE RISCO


