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FOLHA BANCÁRIA

Diretores do Sindicato dos Bancários de Pre-
sidente Prudente e Região,  cumprem agenda 
com o Sr Presidente da Câmara Municipal de 
Presidente Prudente, Demerson Dias, solicitan-
do apoio para a vacinação dos bancários, na 
linha de frente desde o início da pandemia. Se 
serviço bancário é essencial o bancário merece 
ter prioridade na vacinação.

Como todos sabem, o sindicato encaminhou 
oficio a todas prefeituras da sua região de abran-
gência ainda no mês de março de 2021, solici-
tando a inclusão dos bancários nas prioridades 
de vacinação. Diante da indefinição do poder 
público retomamos trabalho de convenci-
mento. Na reunião do dia 11/06 obtivemos o 
compromisso do senhor presidente da Câmara 
de encaminhar requerimento, apoiando o pedi-
do, à Prefeitura, com a qual nos reuniremos dia 
22 de junho.

Coordenadoras do Comando Nacional dos 
Bancários entregaram ofícios e pareceres mé-
dicos e técnicos que mostram porque categoria 
deve ser incluída entre as prioridades no Plano 

PRESIDENTE DA CÂMARA RECEBEU PEDIDO DE 

PRIORIDADE DE VACINAÇÃO PARA BANCÁRIOS

Nacional de Imunização para a Covid-19
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 

recebeu, na sexta-feira (11), o ofício da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT) com a solicitação de 
inclusão da categoria bancária no Plano 
Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-
19 e as informações e dados complementares 
que mostram tal necessidade pelas mãos das 
coordenadoras do Comando Nacional dos 
Bancários, Juvandia Moreira e Ivone Silva, 
presidentes da Contraf-CUT e do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo Osasco e Região, 
respectivamente.
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FOLHA BANCÁRIA
SINDICATO SOLICITA VACINAÇÃO

JÁ PARA A CATEGORIA BANCÁRIA
O Sindicato dos Bancários  

enviou ofício à Prefeitura de 
Presidente Prudente para in-
clusão dos bancários como 
prioridade na vacinação contra 
a covid-19 (solicitaremos para 
todas as cidades da nossa base 
territorial). Paralelamente, o 
movimento sindical bancário, 
por meio da Contraf-CUT, en-
viou ofício ao Ministério da 
Saúde, solicitando a inclusão 
da categoria no Plano Nacional 
de Imunização contra o coro-
navírus.

“O serviço bancário é con-
siderado essencial em todos os 
decretos federais, estaduais ou 
municipais que impõem limi-
tes ao funcionamento de esta-
belecimentos e serviços e à cir-
culação de pessoas na pande-
mia. Ou seja, os bancos conti-
nuam abertos e os bancários 
continuam atendendo clientes 
e usuários em geral. Portanto, é 
essencial que os bancários, as-
sim como todos os trabalhado-
res na linha de frente dos servi-
ços essenciais, sejam conside-
rados prioridade no plano de 
imunização contra a covid 19”, 
destaca o presidente do Sindi-
cato, Edmilson Trevizan.

MANTENHA-SE INFORMADO

www.bancariosprudente.org.br



O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, 
desde 2019, no âmbito do projeto Caixa Mais 
Brasil -  que oficialmente tem o objetivo de 
aproximar a direção do banco de autoridades, 
empresários e lideranças locais - já realizou 
mais de 97 expedições (número que deve chegar 
a 166 até o final de 2022), ao custo médio de R$ 
50 mil por viagem, visitando mais de 140 
municípios. Nas suas andanças, Pedro já comeu 
bode, dançou quadrilha, tirou foto em mangue. 

O presidente da Caixa também é figura fre-
quente nas lives de Jair Bolsonaro. Até maio 
deste ano, já acumulava 22 aparições. Porém, 
em nenhum momento parece ter pensado ser im-
portante cobrar prioridade na vacinação para os 
bancários. 

Estes números, que se assemelham a de um 
político em campanha - o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, já declarou que Pedro Guimarães 
“daqui a pouco vai ser candidato a vice-presi-
dente” - foram revelados pelos jornalistas 
Geralda Doca e Marcello Corrêa, do O Globo, 
na reportagem À frente da Caixa, Pedro 
Guimarães viaja pelo país e acumula capital 
político a serviço de Bolsonaro. 

Por outro lado, as fotos sorridentes de Pedro 

Guimarães nas suas viagens pelo Brasil escon-
dem as péssimas condições de trabalho as quais 
estão submetidos os empregados da Caixa na 
sua gestão.

Em 2021, já são mais de 80 empregados da 
Caixa que faleceram em decorrência da Covid-
19, quase cinco vezes as mortes dos emprega-
dos em 2020. Em todo o ano de 2020, foram 18. 
De acordo com levantamento preliminar dos 
Sindicatos, no caso de outros cerca de oito óbi-
tos, não relacionados com a Covid-19, existem 
fortes indícios de relação com riscos psicos-
sociais do trabalho bancário na Caixa, com as 
cobranças abusivas de metas e o assédio moral 
na empresa. 

“Pedro Guimarães parece estar sem tempo 
para proporcionar condições de trabalho ade-
quadas para os empregados da Caixa, para co-
brar do presidente Jair Bolsonaro prioridade 
para os bancários na vacinação, mesmo que a 
quantidade de vezes em que aparecem juntos 
nas lives evidencie o quanto são próximos. En-
quanto Pedro viaja o Brasil, os empregados es-
tão arriscando sua saúde, sobrecarregados, 
exauridos física e psicologicamente, perdendo 
colegas para o coronavírus”, denuncia o 
presidente do sindicato, Edmilson Trevizan. 

Cerca de 70% dos empregados da Caixa que 
responderam a pesquisa “Covid-19 como uma 
doença relacionada ao trabalho” relataram que 
trabalham em agências onde falta ventilação, 
janelas ou abertura para o ambiente externo. Os 
empregados também relatam contato próximo, 
a menos de dois metros de distância, com 
colegas e clientes. Existem também registros de 
falta de máscaras em número suficiente.

CAIXA

CAIXA: ENQUANTO PEDRO GUIMARÃES 

VIAJA E SE AUTOPROMOVE, COVID-19 

LEVOU MAIS DE 80 EMPREGADOS
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CONVÊNIO

Juntos para cuidar do 
melhor de você: a sua saúde.

Oeste Saúde
e Sindicato dos
Bancários

Plano Premium com preço ainda melhor para os 
colaboradores do Sindicato dos Bancários 

DE DESCONTO
NAS 3 PRIMEIRAS 
MENSALIDADES

50%

Promoção válida para novos beneficiários, até 28/06/2021.

Adesão opcional e custo de responsabilidade do funcionário.

Documentação
necessária:

Para inclusão
de esposa(o), filho (a),
irmão (ã), sobrinho (a):

RG

CPF

Holerite

Comprovante
do endereço

Certidão de casamento

Cartão SUS

RG

CPF

Cartão SUS

R$ 85,39

R$ 118,46

R$ 140,31

R$ 152,37

R$ 162,59

R$ 199,47

R$ 229,66

R$ 285,78

R$ 371,06

R$ 511,71

VALOR DAS 
MENSALIDADES

PLANO
BRONZE

FAIXA ETÁRIA

Até 18 anos

19 a 23 anos

24 a 28 anos

29 a 33 anos

34 a 38 anos

39 a 43 anos

44 a 48 anos

49 a 53 anos

54 a 58 anos

59 ANOS OU MAIS

Mais informações:

 (18) 99703 1640
Persio 

 (18) 99644 0804
Vinícius

Tenha acesso a uma infraestrutura completa!
Hospitais, clínicas, laboratórios, serviço de diagnóstico por imagem e várias 
especialid ades médicas em 25 cidades com mais de 350 médicos credenciados.
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BRADESCO

Uma bancária que trabalha em uma 
“agência de negócios” do Bradesco em 
Londrina (PR) foi arrastada pelos cabelos e jo-
gada contra a parede de vidro do banco. O agres-
sor foi um cliente insatisfeito com o modelo de 
atendimento precário imposto pelo banco.

Para o coordenador do Coletivo de Seguran-
ça Bancária da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro (Contraf-
CUT), Elias Jordão, além do próprio agressor, o 
banco deve ser responsabilizado pela agressão 
contra a bancária em Londrina. “Não somos 
contra este modelo de agência. É uma escolha de 
gestão que cabe aos bancos. Mas, desde que eles 
decidiram implantar este modelo de ‘agência de 
negócios’ (a nomenclatura muda conforme o 
banco), retirando os vigilantes e as portas girató-
rias de segurança, cobramos a segurança para 
funcionários e clientes e alertamos sobre os ris-
cos de incidentes como o ocorrido ou ainda mais 
graves”, disse. “O caso de Londrina, infeliz-
mente, corrobora com nossa tese e será usado 
como exemplo em nossa próxima reunião de 
negociações sobre o tema com os bancos. Espe-
ramos que eles se sensibilizem”, completou.

Acompanhamento do caso
A bancária foi afastada do trabalho com pro-

blemas psicológicos e o Sindicato dos Bancá-
rios de Londrina e Região acompanha o caso e 

presta assistência para a funcionária. “Cobra-
mos do Bradesco a emissão da CAT (Comuni-
cação de Acidente de Trabalho) e toda a as-
sistência necessária para que esta bancária pos-
sa se recuperar”, informou o diretor do sindicato 
e membro da Comissão de Organização dos 
Empregados (COE) do Bradesco, Valdecir 
Cenali.

O dirigente disse, ainda, que o sindicato está 
monitorando as unidades de negócios e verifi-
cando se foram registradas outras ocorrências 
desse tipo no país para cobrar da direção do ban-
co o retorno do modelo de segurança anterior 
que existia nas agências. “Não podemos permi-
tir que o Bradesco deixe seus funcionários e 
clientes largados à própria sorte por conta da 
redução de custos para ampliar ainda mais seus 
exorbitantes lucros”, disse.

Além de retirar as portas giratórias de segu-
rança, com detector de metais, e os vigilantes 
das agências de negócios, o banco tem tocado 
uma política de redução do quadro de pessoal, o 
que prejudica o atendimento e deixa clientes 
insatisfeitos. Entre março de 2020 e março de 
2021, em plena pandemia, o Bradesco reduziu 
seu quadro de pessoal em 8.547 funcionários. 

BANCÁRIA É VÍTIMA DE AGRESSÃO EM

 AGÊNCIA DO BRADESCO EM LONDRINA 

HUMOR
DENTRO DO BUSÃO

ESSA É FÁCIL. OU NÃO...

Um homem perguntou ao cobrador:
- Quanto custa o ônibus?
- 4 reais.
- Então pode falar pra todo mundo descer que eu 

compro!

- Você sabe como se chamam os habitantes de 
João Pessoa?

- Todos não....
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