
SINDICATO
NA LUTA CONTRA O
CORONAVÍRUS

Comissão Executiva dos Empregados (CEE) da 
Caixa Econômica Federal, juntamente com a 

Contraf-CUT, vem acompanhando e trabalhando, 
mesmo que à distância, para que os bancários 

fiquem seguros em meio à pandemia do 
Coronavírus e que a população seja bem assistida, 

de forma que ninguém seja contaminado e caso 
isto aconteça o protocolo seja acionado.

Confira as principais ações: 



MARÇO

25 A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), 
por intermédio da (CEE/Caixa), enviou um ofício na quarta-feira (25) reivindicando 
que a Caixa inclua os novos trabalhadores, em sua maioria PCDs, no Saúde Caixa.

CONTRAF-CUT COBRA SAÚDE CAIXA PARA TODOS
E MAIS MEDIDAS PREVENTIVAS DA CAIXA

MARÇO

19
CAIXA CUMPRE SEU PAPEL SOCIAL DE BANCO PÚBLICO,

A Caixa Econômica Federal anunciou, na quinta-feira (19), um amplo pacote de 
medidas de apoio à economia, afetada pela pandemia do coronavírus e reduziu 
juros nas linhas de crédito, seguindo o Banco Central que cortou a taxa básica, 
Selic. Entre as medidas, suspendeu por 60 dias o pagamento de dívidas para 
pessoas físicas, incluindo o empréstimo habitacional. As empresas, especialmente 
micro e pequenas também terão a mesma facilidade, com redução do custo do 
crédito, renegociação de contratos e prazo de carência.

REDUZ JUROS E SUSPENDE PAGAMENTO DE DÍVIDAS PARA
PESSOAS FÍSICAS E EMPRESAS

MARÇO

13 Com o cenário atual do país, no que se refere ao COVID-19 (Coronavírus), a 
direção do banco autoriza os gestores a incluir os empregados no Projeto Remoto 
(MN RH226) pelos prazos de 14 a 30 dias.

DEPOIS DE COBRANÇA DO COMANDO NACIONAL, CAIXA ENCAMINHA 
ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS

Depois de cobrança do Comando Nacional dos bancários, a Caixa Econômica 
Federal encaminhou orientações aos empregados sobre o Coronavírus.

MARÇO

16
CONTRAF-CUT COBRA A AMPLIAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS 
ORIENTAÇÕES PASSADAS PELA CAIXA SOBRE CORONAVIRUS

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) 
cobra a ampliação e mais transparência nas orientações passadas pela Caixa 
Econômica Federal aos empregados por conta do COVID-19.

MARÇO

20
CONTRAF-CUT REIVINDICA REPRESENTANTE DO MOVIMENTO SINDICAL 

NO COMITÊ DE CRISE DA CAIXA
Na noite de quinta-feira (19), a Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), através da Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE) da Caixa Econômica Federal, enviou um ofício à direção do 
banco para reivindicar a participação de um representante do movimento sindical 
no comitê de crise que acompanha essas medidas preventivas frente à pandemia 
do Coronavírus (COVID -19). O objetivo é contribuir para maior efetividade e com 
foco direcionado à atenção às empregadas e aos empregados, bem como aos 
clientes e aos usuários da Caixa.



MARÇO

31

Depois de receber inúmeras denúncias dos empregados da Caixa de inviabilidade 
para se inscreverem nos processos seletivos abertos, a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), através da Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE) da Caixa Econômica Federal, pediu a suspen-
são dos processos seletivos internos e a interrupção dos prazos processuais dos 
processos disciplinares e de apuração ética, além da consequente suspensão 
desses processos, até a normalização das atividades funcionais, para que todos 
possam participar e concorrer às vagas, se quiserem.

CONTRAF-CUT REIVINDICA SUSPENSÃO DO PROCESSO

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) 
enviou, na terça-feira (31), um ofício para o presidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, reivindicando a suspensão de todos os atos decorren-
tes da “reestruturação” em curso no banco, para impedir prejuízos aos bancários no 
atual estado de Calamidade Pública, reconhecido pelo Congresso Nacional por 
meio do Decreto publicado em 20 de março de 2020.

DE REESTRUTURAÇÃO DA CAIXA

CONTRAF-CUT PEDE A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS E A 
INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS INTERNOS

ABRIL

03 Depois da cobrança da Comissão Executiva dos Empregados (CEE) da Caixa 
Econômica Federal, a Caixa anunciou que já começou a entrega dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) contra o coronavírus (Covid19), recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), máscara – fundamental para o atendimento 
ao público –,e álcool gel – necessário para a higienização das mãos após cada 
atendimento. Além de proteger os bancários, os EPIs também asseguram a saúde dos 
clientes, evitando que alguém contaminado e assintomático contagie outras pessoas.

DE MÁSCARAS E ÁLCOOL GEL
DEPOIS DE COBRANÇA, CAIXA COMEÇA A ENTREGA

A reivindicação é motivada pelas grandes filas formadas nas portas das agências 
do banco público, que colocam em risco a vida e a saúde dos usuários, dos terceiri-
zados e dos bancários que irão atendê-los em seguida.

MARÇO

30 Sérgio Takemoto, secretário de Finanças da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), faz uma avaliação dos efeitos da 
crise do coronavírus (Covid19) na economia brasileira, nas atividades da categoria 
bancária e no atendimento à população. Nesta entrevista, Takemoto destaca ainda a 
importância da atuação da Caixa como principal agente dos programas sociais.
“Essa crise serviu para demonstrar que as empresas públicas e o serviço público 
são essenciais para o país e para a população. Patrimônio público que o governo e 
setores da sociedade vendiam como parasitas da sociedade está sendo, agora, 
fundamental no combate à pandemia causada pelo Coronavírus”. Disse Takemoto.

“BANCOS PÚBLICOS SÃO ESSENCIAIS PARA AMENIZAR OS EFEITOS DA 
CRISE ECONÔMICA NO PAÍS”, DIZ SÉRGIO TAKEMOTO

Depois da cobrança do movimento sindical, a Caixa determinou que empregados do grupo de 
risco devem se afastar do trabalho e não necessita mais de comprovação. Não é mais uma decisão 
da chefia.

GRUPOS DE RISCO



O Comando Nacional também cobra da Caixa o afastamento de pais e/ou mães que não tenham 
com quem deixar os filhos neste período de pandemia, pois todas as escolas do país estão 
fechadas.

ATINGIDOS POR MEDIDAS RESTRITIVAS

A Caixa atendeu a reivindicação do movimento sindical de suspender as cobranças por metas 
durante a crise sanitária do coronavírus.

METAS

A Caixa divulgou que o acesso às agências será controlado, antecipando a abertura em uma hora 
de algumas unidades selecionadas para atendimento de clientes em grupo de risco. A agência só 
poderá ser ocupada até a metade dos assentos disponíveis, de forma que se mantenha pelo 
menos um metro de distância entre as pessoas. 
Empregados, utilizando máscaras e luvas, gerenciarão o fluxo de clientes ao lado de fora das 
agências, evitando aglomerações. A entrada na área de autoatendimento será limitada a um 
cliente por máquina.

CONTIGENCIAMENTO

Em caso de suspeita de coronavírus, aciona-se o protocolo. Antes da cobrança, o protocolo era 
acionado apenas em casos de confirmação. Então, com o exame ficando pronto entre 4 e 7 dias, o 
tempo de exposição de bancários e clientes ao vírus era maior.

CASOS SUSPEITOS

A direção da Caixa também liberou a utilização da licença-prêmio, além da APIP e antecipação de 
férias, para afastamento de empregados.

LICENÇA PRÊMIO

Parte dos empregados que procuraram o médico foram diagnosticados clinicamente com corona-
vírus, mas no atestado é informada crise respiratória grave, encaminhando o trabalhador para 
quarentena de 14 dias. O Sindicato cobra que nesses casos também sejam acionado o mesmo 
protocolo dos atestados B 34.2 e B 97.2, com fechamento e higienização da agência; todos os 
empregados em quarentena mínima de 5 dias, extensiva por mais 14 dias; e a agência só pode 
abrir com outra equipe.

SUBNOTIFICAÇÃO



Procure o Sindicato

Já levamos ao conhecimento do Comitê de Crise alguns casos 
específicos da nossa região. Caso algo aconteça em sua agência 
entre em contato com o Sindicato.

Apesar do risco do Coronavírus, o Sindicato con�nua atuando 
para garan�r a segurança da categoria, uma delas é par�cipar de 
mesas de negociação como a Comissão Execu�va dos Emprega-
dos (CEE) da Caixa. 
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