
SINDICATO
NA LUTA CONTRA O
CORONAVÍRUS

Desde que o primeiro caso foi 
confirmado no país, representantes 
da categoria bancária atuam junto 

aos bancos para que sejam 
tomadas medidas que preservem a 

saúde dos bancários.



FEVEREIRO

27
Um dia após o primeiro caso confirmado de Corona-
vírus no Brasil, o Sindicado cobra dos bancos respon-
sabilidade e que sejam seguidos procedimentos da 
Vigilância Sanitária.

MARÇO

12
Um dia depois de a OMS decretar o status de pande-
mia mundial, o Sindicato solicita a Fenaban a criação 
de um comitê bipar�te para acompanhamento da 
crise.

MARÇO

16
A Fenaban, após reivindicação do Sindicato, aprova a 
criação de comitê bipar�te para discu�r o coronaví-
rus, o cancelamento de reuniões e o reforço na higie-
ne e limpeza nos locais de trabalho.

MARÇO

18
O Sindicato cobra do Banco Central o con�ngencia-
mento do acesso às agências, com redução de horá-
rio de atendimento (das 10h às 14h) e a liberação 
dos bancários após esse período.

MARÇO

19
O Banco Central atende a reinvindicação do Sindicato 
e autoriza os bancos a fazerem con�ngenciamento 
do acesso às agências e reduzirem o horário de aten-
dimento.



O Sindicato cobra da Fenaban, entre outras demandas, 
que o atendimento ao público seja limitado apenas aos 
serviços essenciais, com con�ngenciamento de pessoas 
nas agências e o fim das metas e das demissões. 

O Itaú e o Santander informam ao Sindicato que aca-
taram a reivindicação dos bancários e que não demi-
�rão trabalhadores enquanto a pandemia não for 
dissipada. 

Os bancos se comprometeram a manter o isolamen-
to, que já colocou mais de 230 mil bancários para tra-
balharem em casa, em sistema de home office. 

Todas as conquistas são resultado da luta dos trabalhadores, organizados 
em seus sindicatos. Não há avanços sem pressão constante. A categoria ban-
cária é a única que está realizando, nacionalmente, uma mobilização com 
diálogo direto com bancos públicos e privados. Sabemos a responsabilidade 
que temos neste momento e estaremos juntos em defesa dos trabalhadores.

O Sindicato está em negociação permanente com a Fenaban para proteger 
os trabalhadores no período de pandemia. Criamos um comitê bipar�te de 
crise para acompanhamento do avanço do Coronavírus, com a implementa-
ção de uma comunicação preven�va em todos os locais de trabalho. Estamos 
cobrando diariamente os bancos a se comprometerem com nossas reivindi-
cações e a manterem o isolamento, que já colocou mais de 230 mil bancários 
para trabalharem em casa, em sistema de home office, e mais de 2.200 
agências fechadas em todo o Brasil.

MARÇO

23

MARÇO

24

MARÇO

30



Procure o Sindicato
Apesar do risco do Coronavírus, o Sindicato con�nua trabalhan-
do para garan�r a segurança da categoria. Já levamos ao conhe-
cimento do comitê de crise alguns casos específicos da nossa 
região. Se algo acontecer entre em contato com o sindicato.
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