
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
AGLOMERAÇÃO EM FILAS DE BANCO DE JUAZEIRO ACENDE ALERTA 
E PREOCUPA SINDICATO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

O sindicato dos Bancários de Juazeiro vem pedindo 

a população que não compareça as agências 

bancárias para evitar a aglomeração, foi flagrado 

nesta manhã de segunda-feira (30), algumas 

agências com filas enormes e grande índice de 

disseminação do coronavírus e H1N1. A 

preservação da saúde dos bancários é prioridade do 

Sindicato. 

 

Na manhã do dia (02), outro flagrante chamou 
atenção, desta vez foi no Banco Itaú, agência 6794, 
localizada na Avenida Adolfo Viana.  
“Em plena a pandemia do Coronavírus (COVID19), 
a agência bancária 6794 não tem amor a vida dos 
clientes e funcionários e vem utilizando este 
momento para vender produtos, o que vem gerando 
mais aglomeração dentro da agência e pode causar 
possíveis problemas”, alertou o Presidente do 
Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região, 
Maribaldes da Purificação. 
 
 

 

Ainda assim, ele afirmou que a preservação da 
saúde dos bancários é prioridade do Sindicato. 
“Isso é um desrespeito com a sociedade 
Brasileira e em especial com a população 
juazeirense. É um absurdo os bancos impor que 
os bancários cumpram as suas metas neste 
período. É importante que todas as pessoas 
tenham sua saúde preservada neste momento 
de pandemia”, frisou. 
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CENTRAIS APONTAM 
MEDIDAS PARA 
SUPERAR A CRISE 

 
Para as centrais sindicais, a resposta 

do governo federal diante da 

pandemia causada pelo coronavírus 

no país é insignificante frente ao 

montante de recursos 

disponibilizados ao setor 

financeiro. Consideram que falta 

muito para que medidas da MP 936 

atendam aos interesses dos 

trabalhadores e patrões.  

As entidades apontam que 100% 

dos valores dos salários devem ser 

mantidos, a fim de manter o poder 

compra e fomentar uma retomada 

econômica, que o governo deve 

respeitar o artigo 7º da Constituição 

Federal, que impede a redução 

salarial, salvo acordo coletivo, e a 

inclusão dos sindicatos em todas 

negociações durante o estado de 

calamidade pública estabelecida 

devido ao Covid-19. 

Ainda reforçam que a Constituição 

garante o acordo coletivo, pois o 

trabalhador sai sempre perdendo 

no acordo individual. Além de 

cobrarem estabilidade de 180 dias 

para todos os trabalhadores e 

prorrogação do seguro desemprego 

e isenção de tarifas para os 

empregados mais afetados pela 

crise. 

A intenção das centrais sindicais é 

sistematizar propostas para serem 

levadas o quanto antes aos 

parlamentares e apresentadas como 

emendas no Congresso Nacional. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

    
 

 

 

Atendimento das agências Bancárias do centro de 

Juazeiro leva população a filas enormes e 

sindicato se preocupa com a disseminação do 

coronavírus e H1N1 

 
O Sindicato dos Bancários de Juazeiro está preocupado com as 
grandes filas que estão se formando em frente as agências bancárias 
em Juazeiro. Nesta manhã de terça-feira (07) mesmo pedindo que a 
população evite ao máximo sair de casa, o sindicato flagrou uma 
multidão no centro da cidade esperando atendimento nas agências 
centrais como Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casa Lotérica, 
assim correndo grande risco de disseminação do coronavírus e 
H1N1. Tendo em vista que aumentaram esses casos na cidade. 
“Mesmo com marcação de filas do banco a desorganização, não por 
parte do poder público que está orientando, mas por parte do usuário 
do sistema, eles não conseguem se organizar e não ficam na faixa. 
Temos uma preocupante aglomeração de pessoas em frente ao 
banco e pensamos na garantia da saúde de todos que trabalham nas 
unidades e desses próprios usuários. É notório que os bancos não 
estão preparados para controlar grandes aglomerações. Reforçamos 
ainda que a população fique em casa, só vá aos bancos em última 
necessidade e use ainda mais os canais digitais”, disse o Presidente 
dos Bancários, Maribaldes da Purificação.  
A transmissão da Covid-19 pode acontecer através de gotículas de 
saliva e catarro, que, ao se espalhar, pelos ambientes, podem durar 
por um longo tempo. Como a disseminação da doença avança 
rapidamente, a categoria precisa redobrar os cuidados. 
Paralelamente, é preciso lavar sempre as mãos com água e sabão, 
em especial após tossir, espirrar, ir ao banheiro e mexer com 
animais. Segundo documento da OMS (Organização Mundial da 
Saúde), adotar medidas preventivas é uma forma de reduzir a licença 
de trabalho ocasionada por doenças, além de diminuir a propagação 
da Covid-19. 
Após cobrança do sindicato dos bancários, a gestão municipal 
através de decreto restringiu o atendimento ao público, limitando 
apenas aos serviços essenciais, com o contingenciamento de 
pessoas nas agências. É importante que todas as pessoas tenham 
sua saúde preservada neste momento de pandemia. 
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