
Hoje é  Dia Nacional de Luta pela inclusão dos 
bancários e das bancárias como categoria es-
sencial no Plano Nacional de Vacinação (PNI) 

e por vacina para todos. Para pressionar o governo e os 
bancos, sindicatos da categoria de todo o país, junta-
mente com federações e a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), rea-
lizam atividades em todo o país, dialogando com os tra-
balhadores e chamando a população a intensificar essa 
luta que é de todos. 

“A medida se faz urgente e necessária, porque 
bancárias e bancários estão na linha de frente no atendi-

mento à população desde o início da pandemia 
do coronavírus, assim como outras categorias, 
tais como professores, motoristas de transporte 
coletivo e trabalhadores da saúde, mas ainda es-
tão de fora da prioridade do PNI” afirma o presi-
dente do Sindicato, Kleytton Morais. 

As mobilizações estão acontecendo de forma 
presencial, cumprindo rigorosamente todos os proto-
colos de segurança, e também por meio de manifesta-
ções nas redes sociais para explicar a necessidade de 
proteção da categoria, assim como a necessidade de 
vacina para todos, já! 

Dirigentes do Sindicato farão nesta quinta-feira (27) nova visita à Câ-
mara Distrital para reforçar a cobrança por urgência na vacinação 
dos bancários e bancárias do DF. Os representantes dos trabalha-

dores encaminharão pedido de prioridade na imunização ao presidente 
da Comissão Especial da Vacina, deputado Fábio Felix (PSOL), e buscarão 
contatos com todos os demais parlamentares. 

O Sindicato e a Contraf-CUT farão também gestões no âmbito do 
Congresso Nacional para sensibilização de deputados e senadores. No re-
forço à reivindicação, a direção do Sindicato lembra que oficiou o GDF em 

31 de março com o pedido de inserção dos bancários e bancárias entre os 
trabalhadores com prioridade no processo de vacinação contra a Covid-19. 
A solicitação apoia-se em documentos da OMS, do Ministério da Saúde e 
da própria Secretaria de Saúde do DF, que tratam do enquadramento das 
categorias no rol das que deverão ser priorizadas no plano de imunização. 

Os trabalhadores do sistema financeiro em Brasília totalizam mais 
de 40.000, dos quais 27.500 são empregados em bancos ou cooperativas. 
Desses, 11.500 trabalham em agências bancárias, no âmbito da pandemia, 
promovendo serviços essenciais à população. 

bancariosdf.com.br  |  Brasília, 27 de maio de 2021  |  Edição 1.504 B
R

A
SÍ

LI
A

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

Filiado à

Se o número de mortes pelo país não para de 
subir, a média de desligamentos por morte 
na categoria bancária também registou alta: 

saltou de 18,3 óbitos/mês no primeiro trimes-
tre de 2020 para 50,6 óbitos/mês no primeiro 
trimestre de 2021, ou seja, um crescimento de 

176,4%. Os dados são de levantamento feito pelo 
Dieese a partir do Novo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados), que não es-
pecifica as causas das mortes. Mesmo assim, é 
possível deduzir que esse aumento está relacio-
nado com os óbitos de bancários por Covid-19. 

O levantamento do Dieese aponta também 
que, entre abril de 2020 a março de 2021, ocorreu 
o falecimento de 418 trabalhadores da categoria, 
sendo que 69,8% deles de três ocupações que, em 
sua maioria, tinham de trabalhar presencialmen-
te: escriturário, caixa e gerente de conta.

MORTES NA CATEGORIA FAZEM BANCÁRIOS REIVINDICAREM PRIORIDADE NA VACINAÇÃO

LUTA DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA É TAMBÉM NO LEGISLATIVO

DIA NACIONAL DE LUTA
BANCÁRIOS MOBILIZADOS POR: 
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FORTALEÇA ESSA LUTA! FOTOGRAFE OS QR CODES E PRESSIONE
OS DEPUTADOS FEDERAIS E OS DISTRITAIS PELA VACINA, JÁ!

PRESSIONE OS 
DEPUTADOS DISTRITAIS

PRESSIONE OS 
DEPUTADOS FEDERAIS
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Em reunião na segunda-feira (24), a Fe-
deração Nacional dos Bancos (Fenaban) 
apresentou para o Comando Nacional 

dos Bancários uma proposta de protocolo de 
segurança unificado para orientar a preven-
ção contra a Covid -19. No encontro, os repre-
sentantes dos trabalhadores cobraram mais 
uma vez que os bancos pressionem o governo 
federal para incluir a categoria bancária no 
Plano Nacional de Imunização (PNI).

O protocolo nacional ajuda a equalizar 
as informações do sistema, a dar um nor-

te para os procedimentos locais. A proposta 
apresentada pelos bancos é produto de um 
ano de debates e negociações com o Coman-
do Nacional dos Bancários, que durante todo 
o tempo cobrou normas padronizadas para 
garantir a segurança de bancários e bancárias 
em todo o país. A minuta dos bancos esta-
belece o fornecimento de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), como máscara, 
além de procedimentos como desinfecção de 
agências e outros locais de trabalho em casos 
de contágio.

BANCOS APRESENTAM PROPOSTA 
DE PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
CONTRA A COVID-19

SINDICATO FISCALIZA CONDIÇÕES DE TRABALHO EM AGÊNCIAS

Na reunião, mais uma vez, os bancários cobraram as ações que 
os bancos estão fazendo para pressionar o governo federal para 
incluir a categoria bancária como essencial e prioritária no PNI, 

já que em todos os decretos municipais e estaduais consta o funciona-
mento das agências bancárias. 

Outra cobrança feita aos bancos foram os dados do número de 

mortes na categoria por causa da Covid-19 e também o de contágios, 
que a Fenaban prometeu fornecer nos próximos dias. O objetivo é, 
com esses dados, cobrar do Ministério da Saúde a inclusão da categoria 
como prioridade no PNI. Será enviado um novo ofício para pedir uma 
reunião com o Ministério para tratar do tema. Caso o pedido não seja 
atendido, os sindicatos avaliam entrar na Justiça.

VACINAÇÃO 

Parte do esforço em garantir que os bancos cumpram os pro-
tocolos de biossegurança contra a disseminação do corona-
vírus nos locais de trabalho, o Sindicato tem percorrido as 

agências fiscalizando. Na última semana, as visitas foram às uni-
dades da Asa Sul. Para agendar uma visita do Sindicato à sua uni-
dade, basta entrar em contato com a Central de Atendimento pelo 
9 9965.6882 e 9 9656.3824.  
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