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À 
VIEPE 
 
C/c 
DEPES e GERET 
 
Prezada Vice-Presidenta Magda Lucia Dias Cardoso de Carvalho 
 
São alarmantes o índice de contaminação pelo coronavírus voltar a crescer e agora também temos uma nova 
variante da influenza. Neste contexto, muitas denúncias de contaminação ou suspeita de contaminação de 
empregados e colaboradores além do descaso de gestores quanto ao cumprimento dos protocolos conforme 
CE SUBER/GEBER 058/2021. 
 
É de conhecimento que a população no geral está exausta quanto a utilização de máscara, higienização das 
mãos entre outros, e isso também reflete entre os empregados e empregadas, mas é papel do Banco a 
fiscalização e cumprimento dos protocolos com vistas a promoção da saúde e de atuação de prevenção. 
 
Conforme já repassado e registrado em outras oportunidades temos visto unidades lotadas sem o devido 
distanciamento respeitado, trabalhadores sem utilizar as máscaras de proteção, aglomeração em refeitórios, 
ausência de sinalização dos próprios protocolos entre outros problemas. 
 
Diante desse quadro requeremos uma mesa de negociação para a discussão de novos protocolos de 
prevenção contra a Covid e também da influenza, mais rigorosos. Além de reforçar a ampla divulgação e 
aplicação dos protocolos vigentes. 
 
Além disso, requeremos que haja uma ampliação do home office, colocação imediata de todos os 
empregados com suspeita e casos confirmados de Covid em quarentena, aplicação de testes nos demais 
empregados das unidades em que houve suspeita ou confirmação de casos de infecção por Covid e 
fornecimento de EPIs, como máscaras e álcool em gel para unidades, com urgência. 
 
Sobre a última reivindicação, ressaltamos que, em visitas às unidades e contatos com os colegas, recebemos 
relatos de que há falta de álcool em gel em diversas unidades e, que, apesar de o AD013 prever a compra de 
máscaras e álcool com recursos do pronto-pagamento, esta verba tem sido reduzida para valores pré-
pandemia. 
 
Certos da costumeira atenção, despedimo-nos 
 
Atenciosamente, 
 
Fabiana Uehara Proscholdt 
Coordenadora CEE/CAIXA 
 
Juvandia Moreira 
Presidenta 


