
Sindicato dos Bancários de Presidente  Prudente e Região - CUT  -  Março  de  2020  -  Nº 737

FOLHA BANCÁRIA
CORONAVÍRUS: 

VEJA PERGUNTAS E RESPOSTAS

Tosse seca, febre e cansaço são os principais 
sintomas, mas alguns pacientes podem sentir dores 
no corpo, congestionamento nasal, inflamação na 
garganta ou diarreia.

4. Como prevenir o coronavírus?
Higienizar as mãos e superfícies, como móveis 

e corrimão, são as principais formas de se prevenir 
contra o novo coronavírus. Mesmo com as mãos 
limpas, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. 
Além disso, é preciso limpar regularmente o ambi-
ente e mantê-lo ventilado.

Nos casos mais graves, que geralmente ocor-
rem em pessoas que já apresentam outras doenças 
associadas, há síndrome respiratória aguda e insu-
ficiência renal.

A doença causada pelo novo coronavírus rece-
beu o nome de Covid-19. Ela foi descoberta no final 
de dezembro de 2019, na China. A primeira morte 
foi registrada em 9 de janeiro.

1. O que é o coronavírus?
Coronavírus é o nome de uma grande família de 

vírus que tem uma estrutura em formato de coroa, 
conhecida desde 1960. Eles causam infecções res-
piratórias e já provocaram outras doenças, como a 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e a 
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers).

- Por meio do contato de superfícies contamina-
das, quando essas gotículas com o vírus ficam 
depositadas em locais como um corrimão ou uma 
maçaneta, e depois entram em contato com mucosas 
do olho, nariz e boca.

2. Como é a transmissão?
Por meio de três formas:
- Por vias respiratórias, pelo ar e por gotículas 

provenientes de espirros e da fala de indivíduos in-
fectados;

- Por contato físico, quando essas gotículas com 
o vírus alcançam mucosas do olho, nariz e boca por 
meio de beijos e abraços;

3. Quais são os sintomas da doença causada 
por coronavírus?

"O costume latino-americano de abraçar, 
beijar, manter contato mais próximo pode vir a ser 
um risco maior para essas culturas", disse Wladimir 

A proximidade do doente com a pessoa saudá-
vel pode permitir que essa "viagem" do vírus fique 
mais curta. Por isso, segundo os infectologistas, é 
hora de rever alguns hábitos sociais, como cumpri-
mentar com beijos no rosto ou com um aperto de 
mãos.

Para infectar uma pessoa, o vírus precisa sair de 
um doente e entrar no organismo de outra pessoa. 
Ao tossir, falar ou espirrar, por exemplo, o vírus se 
espalha por meio das gotículas – não há indício de 
transmissão pelo ar sem ter relação com estas 
gotículas.

Estudos avaliados pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) apontam que o vírus pode persistir 
nas superfícies por algumas horas ou, até mesmo, 
vários dias. Isto pode variar e depende das condi-
ções do local, do clima e da umidade do ambiente.

5. Por que lavar as mãos previne contra o co-
ronavírus? É possível se contaminar com aperto 
de mãos ou abraços?

O Ministério da Saúde alerta também para que 
não seja feito o compartilhamento de itens pessoais, 
como talheres e toalhas. Também é recomendável 
manter a uma distância mínima de um metro de pes-
soas que estejam espirrando ou tossindo.

Usando as gotículas como "transporte", o vírus 
pode ficar em superfícies como maçanetas, apoios 
de transporte público, botões de elevadores, teclas 
de computador, celulares, entre outros.Por isso, la-
var as mãos retira o vírus da superfície do corpo e 
evita que, ao se coçar, por exemplo, ele entre em 
mucosas – como olhos, boca e nariz –, o que causa a 
infecção.

O uso de máscaras é mais recomendado para 
quem estiver em contato com alguém com sinto-
ma gripal ou para quem for viajar para áreas de ris-
co de contaminação. Vale lembrar que as máscaras 
descartáveis devem ser trocadas a cada duas horas.



SAÚDE

CORONAVÍRUS: 

VEJA PERGUNTAS E RESPOSTAS

Medicamentos para dor e febre (antitérmicos e 
analgésicos).

Queiroz, infectologista do Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas. ‘É recomendável evitar esse tipo de 
contato físico.’

"O vírus possui uma cápsula de gordura prote-
tora, e a limpeza com estes produtos retira essa cáp-
sula e mata o vírus", afirma Wladimir Queiroz, in-
fectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ri-
bas, especialista em doenças infecciosas e parasitá-
rias e membro da Sociedade Brasileira de Infecto-
logia.

Não existe tratamento específico contra a 
Covid-19. Os pacientes infectados recebem uma 
medicação para aliviar os sintomas.

6. Como é feito o tratamento?

Ainda não, mas vários países, como Rússia, 
China e Estados Unidos, já pesquisam uma vacina 
contra coronavírus. A expectativa da comunidade 
científica é que os primeiros testes comecem nos 
próximos dois meses.

O novo coronavírus pode ser morto por produ-
tos de limpeza desinfetantes de fácil acesso, como 
álcool 70%, água sanitária e até com a combinação 
de água e sabão.

Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento 
indicado é repouso e consumo de bastante água. As 
medidas adotadas para aliviar os sintomas são:

7. Que produtos de limpeza matam o corona-
vírus?

A boa notícia é que o coronavírus "não é um ví-
rus muito complicado de matar, pois ele não é resis-
tente no ambiente", afirma Rosana Richtmann, 
infectologista do Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas, em São Paulo.

Umidificador no quarto ou banho quente para 
aliviar a dor de garanta e tosse.

De qualquer forma, diretor-adjunto da Organi-
zação Pan-Americana da Saúde (Opas), braço da 
OMS na América Latina, Jarbas Barbosa explica 
que uma nova vacina pode ficar pronta dentro de 12 
a 18 meses – em uma expectativa otimista. Enquan-
to isso, um medicamento para atenuar os sintomas 
deve ser desenvolvido em menos tempo.

8. Há vacina contra o coronavírus? Rosana Richtmann, infectologista do Emílio 
Ribas, lembra que, entre as vítimas fatais por coro-
navírus, ‘de 0 a 9 anos, nenhuma criança morreu.’

Segundo a Sociedade Brasileira de Infectolo-
gia, os grupos de maior risco são crianças menores 
de 2 anos, gestantes, adultos com 60 anos ou mais.

O "período de incubação" significa o tempo en-
tre a captura do vírus pelo ser humano e o início dos 
sintomas da doença.

13. Qual é o tempo de incubação do novo 
coronavírus?

Fonte: Bem Estar

De acordo com a Organização Mundial da Saú-
de (OMS), a maioria das estimativas do período de 
incubação do Covid-19 varia de 1 a 14 dias, geral-
mente em torno de 5 dias.

- Ao espirrar, deve-se colocar o antebraço ou 
um lenço na frente do nariz e boca;

11. O coronavírus tem cura?

- Utilize lenço descartável para higiene nasal;

Segundo a OMS, ainda não há cura e não há um 
tratamento medicamentoso definido. Mas, segundo 
o infectologista Queiroz, existe a chamada "cura es-
pontânea", que ocorre quando o corpo reage à 
infecção.

12. Crianças ou adultos: quem corre mais 
risco ao ser infectado por coronavírus?

Se precisar sair, deve-se evitar circular em luga-
res fechados, com muitas pessoas e com pouca ven-
tilação. É preciso entender que ir ao trabalho ou à 
escola com sintomas de gripe implica expor poten-
cialmente outras pessoas à doença. Além disso:

Em 80% dos casos, os sintomas de coronavírus 
são leves, semelhantes a uma gripe. Nestes casos, o 
essencial, segundo a Organização Mundial da 
Saúde, é evitar sair de casa. O Ministério da Saúde 
recomenda ficar em repouso e tomar bastante água.

Segundo o Ministério da Saúde, não. Até o mo-
mento, não há nenhum medicamento específico pa-
ra prevenir a infecção pelo novo coronavírus.

- Não compartilhe talheres, copos, toalhas e de-
mais objetos pessoais;

9. Vitamina D protege contra coronavírus?

10. Estou com suspeita de infecção por coro-
navírus. Como devo proceder?



SANTANDER

O novo modelo de metas do Santander está no ter-
ceiro mês, mas as velhas práticas nefastas de gestores do 
banco contra os seus subordinados continuam.  Segun-
do denúncias de bancários feitas ao Sindicato, a pressão 
pelo cumprimento de metas tem se transformado em ca-
sos de assédio moral em série, provocando o adoeci-
mento de trabalhadores.

Criadas para serem semestrais, as cobranças do no-
vo sistema se tornaram mensais. No trato direto, toda-
via, segundo o diretor do sindicato, Antonio Carlos da 
Costa (Toninho),  elas são diárias.

“Recebemos algumas denúncias de que, na maioria 
dos casos, há exigência de bater a meta do mês inteiro já 
na primeira semana, o que é inadmissível”, enfatiza o 
dirigente.

O Sindicato tem insistido com o Santander da neces-
sidade de rever metas e cobranças. Além disso, a entida-

SANTANDER: 

NOVOS MODELOS, VELHOS MÉTODOS
de irá intensificar os protestos nos locais de trabalho on-
de forem indentificadas as práticas abusivas.

O dirigente lembra que os bancários que estiverem 
passando por cobranças abusivas devem procurar o Sin-
dicato, que tem um canal de denúncias contra o assédio 
moral. As queixas, com garantia de anonimato, também 
podem ser feitas pelo telefone 18 - 21041099. 

Diante desse ambiente de trabalho totalmente hostil, 
que configura assédio moral, o Sindicato paralisou as 
atividades na Regional, na manhã da segunda-feira (16).

“Caso o Santander, um banco que tem no Brasil a 
sua principal fonte de lucro em todo o mundo, não tome 
providências que resultem em uma mudança na postura 
do gestor, vamos intensificar ainda mais nossas 
atividades de protesto na Regional. Exigimos respeito a 
dignidade e saúde dos trabalhadores”, conclui Toninho.

CONVÊNIO
HUMOR

MOMENTO DE SEPARAÇÃO

- Sabe, Neto? Descobri uns lances estranhos e 
acabei com tudo. Estou na fase de divisão dos bens. 
Separação é algo difícil.

Sem saber o que falar, Neto responde:

- Agora, vou organizar minha vida sozinho e de 
forma diferente.

- Pô, que complicado, eu sinto muito...

Vendo a decisão do amigo, Neto diz:
- Mas, Antônio, sabe de uma coisa? Foi bem 

melhor mesmo. Sua mulher estava traindo você 
com vários homens...

Irritado, Antônio interrompe:
- Neto, eu me separei do meu sócio!

Em um jantar com o seu melhor amigo, após 
algumas garrafas de cerveja, Antônio declara:

SINDICATO FAZ 

PROTESTO NA REGIONAL
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Começou nesta segunda-feira 16 a eleição na Cassi 
que renovará a diretoria de Planos de Saúde e Relacio-
namento com Clientes e parte do Conselho Deliberativo 
e do Conselho Fiscal. Seis chapas disputam a eleição, 
que termina no dia 27 de março. Os dirigentes eleitos da 
Previ apoiam a Chapa Viver Cassi, que tem o número 4 
na disputa para a Diretoria e para o Conselho Deliberati-
vo, e o número 33 para o voto no Conselho Fiscal.

O processo eleitoral este ano será diferente. O as-
sociado votará duas vezes, separadamente. Uma para di-
retor e conselheiros deliberativos; e outra para conse-
lheiros fiscais.

Os novos dirigentes, que assumem em 1º de junho 
de 2020 para mandato que vai até 31 de maio de 2024, 
terão o imenso desafio de manter a sustentabilidade da 
Cassi em uma conjuntura extremamente difícil. 

É possível votar pelo site  ou pelo www.cassi.com.br
App Cassi no celular, com seu login e senha da Cassi. 
Pelos terminais de autoatendimento do BB, com cartão e 
senha de sua conta corrente. Os associados da ativa 
também podem votar pelo SISBB.

Conheça as propostas da Chapa Viver Cassi
Você em primeiro lugar
1. Reduzir os percentuais de coparticipação - Retor-

nar aos percentuais de coparticipação dos associados em 
consultas e exames para os valores cobrados antes de 
2018.

2. Mais medicamentos pelo menor custo - No últi-
mo ano, a lista de medicamentos foi reduzida drastica-
mente na fase de contingenciamento. A medida precisa 
ser revista para atender mais associados.

3. Acompanhamento constante - Pacientes com um 
quadro de instabilidade, e que estiverem sendo atendi-
dos em clínicas e hospitais credenciados, serão acompa-
nhados pela equipe técnica da Cassi até que o quadro de 
saúde se estabilize.

4. Atenção especial: pacientes crônicos e oncológi-
cos - Estabelecer uma política de acompanhamento per-
manente de pacientes com doenças crônicas e/ou onco-
lógicas.

5. Saúde Ocupacional - Fortalecer o Programa de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) e melhorar a atenção à 
saúde dos trabalhadores e trabalhadoras.

Fiscalização e Saúde Financeira
1. Estratégia Saúde da Família (ESF) - Ampliar os 

BANCO DO BRASIL

usuários vinculados à ESF que utilizem as CliniCassi. 
Estudos da OMS mostram que os investimentos na aten-
ção primária reduzem internações gerando qualidade de 
vida às pessoas e economia para as entidades de saúde.

2. Realinhar os contratos com os prestadores de ser-
viços - Defendemos que os contratos de pagamento por 
cada procedimento sejam substituídos pelos que remu-
nerem por tipo de procedimento, serviços, diagnósticos 
e performance a preço fechado.

O mercado de saúde já adota contratos desse tipo, 
que melhoram a qualidade do atendimento e comparti-
lham os riscos com o prestador.

3. Combater desperdícios e fraudes de prestadores -
Estabelecer auditorias permanentes nas contas dos hos-
pitais para impedir cobranças indevidas. Avaliação 
constante do desempenho dos prestadores de serviços 
para garantir a qualidade do atendimento, identificar co-
branças indevidas e evitar desperdícios.

4. Rede referenciada – Criar redes referenciadas de 
prestadores onde a instalação CliniCassi for inviável. A 
rede referenciada será orientada para a atenção integral 
à saúde.

Inovação no atendimento
1. Central Clínica 24 horas (Online) - Constituir 

equipes de médicos e enfermeiros para orientar, com 
atendimento online 24h, os associados em caso de emer-
gência.

2. Modernização do Portal Cassi - Modernizar o 
portal Cassi criando a opção para o agendamento de 
consultas e exames via internet.

3. Agilizar respostas - Criar uma equipe de asses-
soria aos associados para resolver dúvidas, encaminha-
mentos e autorizações para procedimentos, com o envio 
de mensagem de confirmação para o celular do con-
veniado. E, ainda, criar novas formas de contato com os 
usuários da Cassi, via WhatsApp e redes sociais.

4. Rede credenciada nas cidades do interior - A Cassi 
precisa alcançar diferentes regiões de pequeno e médio 
porte. Para superar esse déficit, a proposta é montar 
CliniCassi regionais ou direcionar negociadores da 
Cassi para garantir o atendimento a todos os associados. 
Negociar parcerias com grandes redes privadas de con-
vênio médico, onde existe déficit de atendimento.

5. Verticalização - Negociar parcerias para cons-
truir hospitais e clínicas próprias, melhorando as despe-
sas e o atendimento.

ELEIÇÕES CASSI: 

SINDICATO APOIA CHAPA VIVER CASSI
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