
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO ALERTA PARA O AUMENTO DE CASOS DA COVID-19 NAS
AGÊNCIAS BANCÁRIAS

 O Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região
se reuniu na manhã de hoje (15), com o Vereador
Salvador Carvalho PCdoB para discutir sobre as
condições da categoria nas agências bancárias
da cidade, em função da pandemia da COVID. 

Participaram do encontro o Presidente do
Sindicato dos Bancários de Juazeiro, Maribaldes
da Purificação e o diretor da Federação dos
Bancários da Bahia e Sergipe, Waldenir Britto.
Estava previsto também a participação do
vereador Mitu do sindicato que não pode
participar por conta que testou positivo para a
Covid.

Segundo o presidente do Sindicato Maribaldes, a
situação é muito delicada para a categoria.
“Existem muitos bancários e bancárias afastados
com a covid, agências sendo fechadas por falta
de funcionários em condições de atendimento e
isso é bastante preocupante. Somente este ano,
já são mais de 50 bancários afastados na cidade
em diversas agências ”.

O Diretor da Federação dos Bancários, Waldenir
Brito , frisou ainda que é importante que o poder
público fique atento para esses fatos.
“Considerando que a agência acaba se tornando
um fonte de disseminação da COVID,
prejudicando a saúde dos trabalhadores e dos
clientes que necessitam do atendimento
presencial na unidade bancária”, disse.

Os representantes sindicais ficaram de
apresentar ao edil ações que estão sendo
desenvolvidas em várias regiões, que buscam
contornar os elevados índices de afastamentos
da categoria, como forma de instrumentalizar as
ações na cidade.

Por sua vez, o vereador Salvador avaliou o
encontro e afirmou que foi produtivo. “É
importante que possamos tomar conhecimento
desses fatos, com os detalhes apresentados e as
informações passadas pelos representantes
sindicais. Vou ver juntamente com o vereador
Mitu, as ações que podemos realizar.
Entendemos que a saúde dos trabalhadores e
dos clientes devem estar em primeiro lugar e que
o setor bancário tem condições de melhorar o
atendimento garantindo a saúde tanto dos
trabalhadores quanto dos clientes. Iremos
estudar a melhor forma de contribuir para que
isso aconteça”, concluiu. 

SABEMOS QUE A PANDEMIA NÃO ACABOU, POR ISSO SIGA A
RISCA TODAS AS RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES

DA SAÚDE



O sindicato dos Bancários de Juazeiro tem
observado e acompanhado de perto o
aumento de casos de bancários que estão
sendo contaminados pela Covid-19 dentro
do seu ambiente de trabalho neste ano,
tornando um cenário preocupante para
funcionários e população, só este ano mais
de 40 casos da categoria foram
confirmados com a Covid-19. 

“Estamos atuando de forma permanente
para assegurar que os protocolos sejam
rigorosamente respeitados e também em
contato com os bancos para viabilizar
novas medidas de proteção para a
categoria. Não podemos relaxar no
cumprimento dos protocolos nos locais de
trabalho, e também nos cuidados fora do
banco, como o uso de máscaras,
distanciamento, evitar aglomerações e
higienização frequente das mãos com
álcool gel. É preciso ainda a exigência do
cartão de vacinação para os usuários terem
acesso ao banco”, explicou Maribaldes da
Purificação, presidente do SEEB de
Juazeiro. 

O Sindicato orienta ainda os bancários a
não comparecerem ao local de trabalho
com sintomas de Covid-19 ou Influenza. O
bancário que estiver com sintomas gripais
deve avisar ao gestor e não comparecer ao
local de trabalho, realizar teste de Covid-19
e, se possível, o de Influenza, aguardando o
resultado em casa, seguindo protocolos
específicos do seu banco, que são
acompanhados pelo Sindicato.

Procure o Sindicato

O Sindicato tem acompanhado os casos
que chegam ao seu conhecimento, dando
assistência e orientação ao bancário e,
principalmente, cobrando dos bancos a
adoção das medidas sanitárias necessárias.
Para qualquer dúvida ou esclarecimento
nossos canais de comunicação são:

Site: https://www.bancariosjuazeiro.org.br/ 

(74) 3611-3312

E-mail: seebjuazeiroeregiao@yahoo.com.br

Redes Sociais: @bancariosjuazeiro

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO COLA CARTAZES
EM FRENTE À CAIXA CONTRA A FALTA DE CUMPRIMENTO DE

PROTOCOLOS CONTRA A COVID-19

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE
JUAZEIRO ALERTA PARA O
AUMENTO DE CASOS DA COVID-
19 NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS

Diante do desrespeito da Caixa com protocolos de
segurança sanitária e prevenção contra a Covid-19, o
Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região colaram
cartazes no dia 03 de fevereiro, em frente à Caixa
Econômica. 

O banco vem cobrando metas desumanas na pandemia e
insiste em não cumprir os protocolos, apesar do alto
número de infectados pela Covid e influenza nas
unidades bancárias. Não fecha a agência para
sanitização e higienização dos ambientes depois de um
trabalhador testar positivo para a doença.

Além disso, os trabalhadores também estão
sobrecarregados por conta do quadro reduzido de
pessoal das unidades por afastamento médico ou pela
escassez habitual de empregados. 

O presidente do sindicato, Maribaldes da Purificação,
frisou que os trabalhadores atuaram intensivamente na
pandemia de Covid-19. “Fizemos uma mobilização em
frente à agência e colamos alguns cartazes. A Caixa
precisa cumprir o seu papel e respeitar os protocolos da
COVID-19”, disse.
 


