
Bancários das cidades de Casa Nova, Pião Arcado, Remanso e Jaguarari foram incluídos no grupo
prioritário de vacinação contra a Covid-19. Em Juazeiro, o Sindicato dos Bancários já enviou ofício à
Prefeitura de Juazeiro pedindo a inclusão da categoria bancária e os funcionários das agências
(vigilantes, copeiras, auxiliares de limpezas) como prioridade no calendário de vacinação contra a Covid-
19.

A categoria defende a vacinação de toda a população, mas, em razão da negligência do governo federal,
que não comprou a quantidade de doses para imunizar toda a sociedade, é necessário que se debatam
critérios que priorizem os segmentos mais expostos à Covid-19. 

“A maioria alega que não pode inserir o segmento por conta de uma recomendação do Ministério Público.
Mas a vacinação nessas cidades mostra que é possível vacinar quem está na linha de frente desde o
início da pandemia”, informou o presidente do Sindicato dos Bancários, Maribaldes da Purificação.

Ascom SEEB Juazeiro

BANCÁRIOS DE CASA NOVA, PILÃO ARCADO REMANSO E JAGUARARI SÃO
INCLUÍDOS NO PLANO DE VACINAÇÃO DA COVID-19



Para melhor atendê-los a sede do Sindicato dos Bancários de
Juazeiro está passando por uma reforma e mudamos
provisoriamente nosso endereço!

Rua Eduardo Brito, nº 238, centro de Juazeiro! Ao lado do
Jornal Diário da Região!

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE 
JUAZEIRO APOIA O DIA 

INTERNACIONAL 
CONTRA A LGBTFOBIA

 

O Sindicato dos Bancários de Juazeiro e
Região apoia o Dia Internacional contra a
LGTBFobia, celebrado hoje, 28, que marca a
luta de combate à violência à comunidade
LGBTQI+ e por mais respeito às diferenças.
Nesta data, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) retirou a homossexualiBancários do
Mercantil aprovam Acordo Coletivo de
Trabalho do Programa Próprio de PLR de 221
dade da classificação estatística internacional
de doenças e problemas relacionados à
saúde, em 1990.

Conforme o Levantamento da Acontece Arte e
Política LGBTI+ e Grupo Gay da Bahia divulgado
na última sexta, 14, foram registradas 237 mortes
violentas de LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais) em 2020 no Brasil. Os
dados apontam 224 homicídios (94,5%) e 13
suicídios (5,5%).

Desde junho de 2019, o STF reconheceu a
LGBTfobia como crime de racismo. Atualmente
pelo menos 69 países ainda criminalizam
atividades consensuais entre pessoas do mesmo
sexo.

Apoie a luta contra a LGBTFobia!

BANCÁRIOS DO MERCANTIL APROVAM 
ACORDO COLETIVO 

DE TRABALHO DO PROGRAMA 
PRÓPRIO DE PLR DE 221

As bancárias e os bancários do Banco Mercantil do Brasil
aprovaram, por unanimidade, o Acordo Coletivo de Trabalho
do Programa Próprio de PLR de 221, em assembleia
realizada remota/virtual realizada no dia 25 de junho.

A assembleia deliberou sobre três pontos:

· Acordo Coletivo de Trabalho do Programa Próprio de PLR
de 2021, com vigência compreendida no período de 1º de
janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021;

· Acordo Coletivo de Trabalho para Instituição do Auxílio
Bolsa Educacional para o ano de 2021, com vigência
compreendida no período de 1º de janeiro de 2021 até 31 de
dezembro de 2021;

· Acordo Coletivo de Trabalho sobre o Sistema Eletrônico
Alternativo de Controle de Jornada de Trabalho, com vigência
de dois anos.


