
 

 
 
 
 
 
 

 

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃO 

DISTRIBUI MÁSCARA NA ÁREA BANCÁRIA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupados em preservar a saúde dos bancários 
contra o Covid-19 e o H1N1, o Sindicato dos 
Bancários de Juazeiro e Região iniciou nesta quarta-
feira (22), a distribuição gratuita para a população de 
máscaras nas agências bancárias de Juazeiro. 
 
As máscaras são de tecidos podendo ser 
reaproveitadas e permitem que os bancários esteja 
mais protegidos do coronavírus perante ao 
atendimento aos clientes. “É uma ação social que o 
sindicato decidiu praticar para proteger a população 
e os bancários que estão na ativa todos os dias 
fazendo atendimento”, ressaltou o 
Presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro 
e Região, Maribaldes da Purificação. 
 

 

A ação vai até sexta-feira (24). Maribaldes 
orientou ainda que a população só vá até uma 
agência bancária se caso houver necessidade. 
“Só em casos que sejam necessários mesmo, a 
população tem que respeitar também o 
distanciamento de 2 metros na fila de espera e 
utilizar as máscaras de proteção”, concluiu. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

AS AGÊNCIAS DA 

CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL DE 

JUAZEIRO COMEÇAM 

A ATENDER EM 

HORÁRIO AMPLIADO 

A PARTIR DESTA 

QUARTA-FEIRA 

 

ASCOM SEEB JUAZEIRO 

Todos as agências da Caixa 

Econômica Federal do país 

passarão a funcionar com horário 

ampliado, a partir desta quarta-feira 

(22), em todo o país. Na Bahia, 

mais de 200 agências abrirão ao 

público de 8h às 14h. Em Juazeiro 

funciona duas agencias uma no 

Centro e a outra na Adolfo Viana. 

A ampliação do funcionamento 

vale apenas para o atendimento de 

serviços essenciais à população, 

como saque INSS sem cartão; 

saque de Seguro 

Desemprego/Defeso sem cartão e 

senha; saque Bolsa Família e outros 

benefícios sociais sem cartão e 

senha; pagamento de Abono 

Salarial e FGTS sem cartão e senha; 

saque de conta salário sem cartão e 

senha; e desbloqueio de cartão e 

senha de contas. 

As unidades terão fluxo de clientes 

controlado, e nas salas de 

autoatendimento será permitida a 

entrada de um ou dois clientes por 

máquina, de acordo com o espaço 

físico disponível. Além disso, o 

banco reforçou o protocolo de 

higienização das unidades, 

priorizando a limpeza das 

superfícies de contato humano, 

portas de entrada, maçanetas e 

vidros do entorno, teclados dos 

ATMs, balcões de caixa e torneiras 

e aparelhos sanitários com 

periodicidade mínima de seis vezes 

ao dia. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Sindicato dos Bancários de Juazeiro doa 

máscaras de proteção para profissionais de 

saúde do município 

Na manhã desta terça-feira (28) o Sindicato dos Bancários de 
Juazeiro e região fez uma doação de 60 máscaras protetoras aos 
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro que 
serão utilizadas pelos profissionais que estão na linha de frente ao 
combate do vírus. O objetivo da iniciativa tem como propósito que 
estes EPI’s possam contribuir para redução da exposição dos 
profissionais aos riscos de contágio do coronavírus.  

De acordo com Maribaldes da Purificação, presidente dos bancários 
de Juazeiro essa ação solidária visa contribuir com a proteção dos 
diversos profissionais de saúde do município que atuam na linha de 
frente do combate à pandemia da Covid-19. “Já distribuímos as 
máscaras em frente aos bancos da cidade. Além da segurança esta 
ação é em respeito a quem trabalha na saúde, profissionais 
protegidos salvam vidas. É um momento de união e nosso papel é 
justamente contribuir para minimizar os impactos do coronavírus em 
Juazeiro ”, disse.  

O sindicato ainda relembra o que deve ser feito para se proteger e 
evitar a propagação da doença: 

• Lavar as mãos frequentemente por 20 segundos com água e 
sabão ou higienizá-las com álcool em gel. 

• Cobrir o nariz e a boca com um lenço ou o cotovelo ao tossir e 
espirrar. 

• Evitar contato próximo (um metro de distância) com pessoas que 
não estejam bem. 

• Ficar em casa e se isolar das outras pessoas que moram com 
você caso apresente os sintomas da doença. 

O que não fazer: 

•  Tocar os olhos, nariz ou boca sem estar com as mãos limpas 

Ascom SEEB Juazeiro 
Jornalistas: Thalita Bezerra e Daniela Duarte 

 

  


