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EMPREGADOS INTENSIFICAM 
LUTA EM DEFESA DA CAIXA

Apesar da pandemia, lucro do Santander 
continua astronômico (pág. 6)

Projetos de lei na Câmara alertam sobre 
intenção de privatização do BB (pág. 5)

Durante 
a semana 

passada foram 
realizadas 

lives, plenárias, 
manifestações 
e paralisações 

cobrando 
também a 

valorização dos 
empregados 

(pág. 3)
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COVID-19: NOSSA LUTA É POR 
SEGURANÇA SANITÁRIA E SAÚDE 

PARA OS BANCÁRIOS
O Brasil ultrapassou na última semana a triste marca de 400 mil vidas perdidas para 

a Covid-19. Foram mais de 100 mil mortes em apenas 36 dias, um detalhe que 
demonstra que a doença está fora de controle no país, principalmente por conta 

da inércia e do negacionismo do governo Bolsonaro.
O presidente sempre foi um forte crítico das medidas de isolamento social, reco-

mendadas por especialistas, alegando temer efeitos negativos na economia. Ignora que 
países que fi zeram lockdown de até 40 dias, como a Nova Zelândia, não só controlaram 
a pandemia como reaqueceram a economia. Recentemente, inclusive, foi instalada uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) - CPI da Covid, para analisar os erros e omissões 
de Bolsonaro no combate à pandemia. 

Há 98 dias seguidos a média móvel de mortes está acima de mil no Brasil. O país 
completa 43 dias com média acima de 2 mil mortos por dia. A vacinação patina em todo 
o país, principalmente, por conta da falta de planejamento do governo que tardou em 
comprar vacinas, sempre priorizando o negacionismo com relação à doença.

Enquanto isso, quem mais sofre é o trabalhador, principalmente aqueles que precisam 
estar na linha de frente para atender à população. Nós, bancários, procuramos os bancos para negociar me-
didas protetivas. Conseguimos diversos avanços, como itens de segurança individual, instalação de proteções 
de acrílico, grupos de risco em home offi ce, entre outros. Mesmo assim, os que estão em trabalho presencial 
vivem sob o medo constante de contrair a doença e aqueles que contraíram e sobreviveram ainda enfrentam as 
sequelas que fi cam da doença. Tudo isso merece e precisa da nossa atenção. Temos de conhecer e aprofundar 
o debate para conquistar mais proteções aos trabalhadores que vem sofrendo com isso: o medo de ser conta-
minado; as reestruturações, demissões e a pressão por resultados; metas abusivas no contexto da pandemia 
e o home-offi ce.

Temos enfrentado ainda outra sequela, que é a gestão dos bancos na pandemia. Nossa categoria tradicional-
mente tem um alto índice de adoecimento psíquico e a LER/DORT. Com a pandemia, isso aumentou muito, até 
por conta do home offi ce e da pressão por metas. 

Já foram realizadas mais de 40 rodadas de negociação desde o início da pandemia, em busca da proteção da 
saúde dos bancários. Conquistamos a criação de um protocolo de saúde e segurança nos bancos, colocamos 
mais de metade da categoria em home offi ce. Cobramos dos bancos também informações corretas, que são 
fundamentais em momentos de crise, para os bancários. E agora nos deparamos com outro problema, que são 
as sequelas pós-Covid-19. Na conversa com os bancários de base percebemos uma série delas.

Queremos também abrir a negociação sobre estas sequelas e vamos procurar banco a banco para saber 
que providências eles estão tomando para esses trabalhadores, que tipo de acompanhamento e atendimento 
estão dando. 

Outra luta que estamos nos dedicando é a inclusão da categoria bancária no plano nacional de vacinação. 
Temos realizado manifestações e acionado os poderes e os parlamentares, em nível estadual e federal. Já que 
somos incluídos como atividade essencial, nada mais justo do que também sermos priorizados na hora da vaci-
nação. A atividade bancária nunca parou durante a pandemia e vamos seguir atendendo a população da melhor 
forma possível, mas queremos fazer isso com segurança. #EstamosNaLutaComVocê!
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LIVE DEBATE AMEAÇAS À 
CAIXA ECONÔMICA

O IPO da Caixa Seguridade e a 
devolução dos Instrumentos 
Híbridos de Capital e Dívida 

(IHCD) têm objetivos comuns: são 
ações orquestradas pelo Governo e 
pela direção do banco para privatizar 
a Caixa e esvaziar sua capacidade de 
manter as políticas públicas e investir 
no desenvolvimento do país. Tudo isso 
para o governo pagar juros da dívida 
pública, em benefício dos bancos e 
investidores privados – maiores de-
tentores dos títulos públicos. Estas 
afi rmações foram consenso entre os 
participantes da live que a Federação 
Nacional das Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal realizou 
dia 26/4.

O presidente da Fenae, Sergio Take-
moto, explicou que os recursos com a 
privatização da subsidiária não voltam 
para aumentar o capital do banco. A 
possível venda da Caixa Seguridade vai 
retirar recursos que dão sustentação 
aos programas sociais para a popu-
lação. E mais – a abertura de capital 
do braço de seguros vai na contramão 
dos outros bancos.

Juvandia Moreira, presidenta da 
Contraf/CUT, lembrou que o Banco do 
Brasil abriu o capital do BB Seguridade 
em 2013, mas a decisão fez o banco 
perder rentabilidade. “A gente não 

abre mão do setor que dá mais lucro, 
a gente não divide os lucros com a 
iniciativa privada. Não tem cabimento 
isso que o governo Bolsonaro e o pre-
sidente da Caixa, Pedro Guimarães, 
estão fazendo. Eles estão entregando 
uma parte importantíssima da riqueza 
que a Caixa tem”, analisou Juvandia.

Parte dos recursos da possível 
venda das ações será destinada à 
antecipação dos Instrumentos Híbri-
dos de Capital e Dívida (IHCDs), que 
não tem prazo para serem devolvidos. 
Portanto, a decisão do Tribunal de 
Contas da União (TCU), determinou a 
devolução dos recursos, contraria a 
auditoria do próprio Tribunal quando 
deu parecer favorável às operações. 
É o que confi rmou a ex-presidenta da 
Caixa, Maria Fernanda Coelho. Maria 
Fernanda considerou que tanto a devo-
lução dos IHCDs como a oferta pública 
das ações da Caixa Seguridade têm 
objetivo de fazer caixa para o Governo 
pagar dívida e também privatizar a 
Caixa. “Uma coisa super importante 
que a Fenae e a Contraf estão fazendo 
é dar nome aos bois – a gente tem 
que chamar de privatização o que é 
privatização. A gente ouve falar em 
desinvestimentos, venda de ativos. 
Mas temos que nominar corretamente 
– estão privatizando a Caixa”.

PARALISAÇÃO
A coordenadora da Comis-

são Executiva de Empregados 
da Caixa (CEE/Caixa), Fabiana 
Uehara Proscholdt, falou sobre 
a paralisação do dia 27 de abril. 
A mobilização dos empregados 
foi motivada por uma série de 
ataques tanto contra a institui-
ção fi nanceira, como aos direitos 
históricos dos trabalhadores. 
Além do enfrentamento ao IPO 
da Caixa Seguridade e da pressão 
do governo para a devolução dos 
IHCDs, Fabiana informou outras 
razões para a paralisação. Os em-
pregados também estão lutando 
pelo pagamento correto da PLR 
Social, por melhores condições 
de trabalho e de atendimento, 
por meio de mais contratações, 
pela proteção contra a Covid 
e vacinação prioritária para os 
bancários.

Se você perdeu a live, acesse: 
https://bit.ly/32ZVzMM.
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MUDANÇAS APROVADAS NO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA CAIXA ACABAM COM A VIPES

O Conselho de Administração da 
Caixa aprovou, na reunião de 
abril, o fi m da Vice-Presidência 

de Pessoas (VIPES). Em seu lugar 
fi ca a Vice-Presidência de Estratégia 
e Pessoas (VIEPE). Para a nova área 
serão transferidas as diretorias de 
governança e estratégia (DEGOE); de 
Marketing e Relacionamento Institucio-
nal (DEREL), e a Ouvidoria, que passa 
a ser vinculada à DEGOE. Até então 
esses setores estavam diretamente 
ligados à Presidência.

“Votei contra essa mudança, que 
foi aprovada por maioria. A criação de 
uma vice-presidência específi ca para 
tratar de pessoas é avanço recente, 
advindo da relevância e complexida-
de da relação com os empregados, 
o que envolve direitos trabalhistas, 
carreira, treinamento, administra-

ção de confl itos, relação negocial 
com entidades sindicais. A pasta 
veio humanizar a gestão, valorizar 
o patrimônio humano do banco. O 
que vemos agora é um retrocesso”, 
afi rmou Rita Serrano, representante 
dos empregados no Conselho de Ad-
ministração da Caixa. “A vinculação 
das áreas de estratégia e marketing 
à área de pessoas não é coerente. 
Essas são áreas transversais em 
qualquer empresa e normalmente 
estão alocadas na maior hierarquia 
executiva”, completou Rita.

Na proposta, a Ouvidoria passa a 
ser vinculada a uma vice-presidência, 
quando boas práticas de mercado 
sugerem que: “O Ouvidor deve ser 
vinculado e subordinado diretamente 
ao dirigente máximo da organização 
e deste deverá receber o suporte 

necessário para o exercício de suas 
funções, de forma que possa agir 
com autonomia, imparcialidade e legi-
timidade junto aos demais dirigentes 
da organização”. Da mesma forma, o 
estatuto padrão da SEST sugere que 
a Ouvidoria fi que diretamente ligada ao 
Conselho de Administração. 

“É mais uma reestruturação e 
com sinais claros de retrocesso. Isso 
reforça a importância da nossa luta 
contra os desmandos dessa direção. 
É evidente que querem desestruturar 
a Caixa. Nós empregados estamos em 
risco e claro, a sociedade vai sofrer jun-
to porque querem acabar com o banco 
público e o papel tão importante que 
ela tem na luta contra a desigualdade”, 
fi nalizou Fabiana Uehara Proscholdt, 
coordenadora da Comissão Executiva 
dos Empregados (CEE) da Caixa.
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FUNCIONÁRIOS ESTÃO 
ATENTOS AOS ATAQUES CONTRA 

O BANCO DO BRASIL

Funcionários do 
Banco do Brasil 
estão atentos 

às tentativas de pri-
vatização do banco. 
Após o apensamen-
to do Projeto de Lei 
461/2021, que inclui 
o Banco do Brasil no 
Programa Nacional 
de Desestatização 
(privatização) ao PL 
3091/2019, que tra-
ta de assunto corre-
lato, sindicatos de 
todo o país recebe-
ram mensagens de 
alertas de bancários 
do BB denuncian-
do o chamaram de 
“movimentação do 
projeto”.

Segundo as nor-
mas da Câmara dos 
Deputados, projetos 
mais recentes que 
tratem de uma mesma questão são 
apensados ao projeto mais antigo para 
tramitarem em conjunto. Caso um dos 
projetos já tenha sido aprovado pelo 
Senado, encabeçará a lista, tendo prio-
ridade sobre os da Câmara. Quando há 
movimentação na tramitação, o relator 
analisa todos os projetos e dá um único 
parecer. Se usar partes de mais de um 
projeto, faz um substitutivo ao projeto 
original, mas ele também pode indicar 
a aprovação de um projeto apensado 
e a rejeição dos demais.

ALERTAS CONTRA A PRIVATIZA-
ÇÃO – O PL 461/2021, do deputado 
Kim Kataguiri (DEM-SP) foi apensado 
ao PL 3091/2019, do deputado Danilo 
Cabral (PSB-PE), que tinha sido apen-
sado ao PL 6490/1996, da deputada 

Angela Albino (PCdoB-SC), que já havia 
sido apensado ao PL 2728/1989, do 
Senado Federal.

O coordenador da Comissão de 
Empresa dos Funcionários do Banco 
do Brasil (CEBB), João Fukunaga, 
lembrou que são projetos que tratam 
do mesmo tema, mas alguns deles 
se contrapõem. “E, neste sentido, 
é bom que a categoria esteja atenta 
para pressionar o deputado que for 
escolhido para a relatoria. Estes 
alertas de agora não são apenas para 
os sindicatos, mas também para o 
relator ver que se fi zer alguma pro-
posta de privatização do banco pode 
não passar impune pelo julgamento 
dos trabalhadores na próxima elei-
ção”, afi rmou.

Para a Conselheira Representan-

te dos Funcionários (Caref) no Con-
selho de Administração do Banco do 
Brasil, Débora Fonseca, as muitas 
mudanças recentes no comando e 
no Conselho de Administração do 
Banco do Brasil podem ter ligação 
com a reação dos bancários. “Na-
turalmente os funcionários ficaram 
mais receosos por perceberem que o 
PL 461/2021 foi apensado a outros 
que tramitam. É essa reação é mui-
to importante para demonstrar ao 
governo que, caso se enverede por 
esse caminho de ataque e privati-
zação, será cobrado e pressionado 
não só pelos funcionários, mas por 
diversos setores da sociedade que 
dependem do apoio do Banco do Bra-
sil para o desenvolvimento de suas 
atividades”, concluiu.
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LUCRO DO SANTANDER 
ULTRAPASSA OS R$ 4 BILHÕES NOS 
TRÊS PRIMEIROS MESES DE 2021

O Santander obteve no Brasil um lucro 
líquido gerencial de R$ 4,012 bilhões 
no 1º trimestre de 2021. O valor 

é 4,1% maior do que o obtido no mesmo 
período em 2020 e 1,4% maior do que o 
obtido no trimestre passado. É o maior 
lucro trimestral do banco desde o segundo 
trimestre de 2010.

O país vive uma crise sanitária que está 
abalando a economia, mas o Santander, 
que já havia lucrado quase R$ 14 bi em 
2020, continua aumentando seus lucros. 
Analisando os dados do balanço, vemos 
que esse crescimento é impulsionado não 
apenas pelas extremamente lucrativas 
operações fi nanceiras, mas também pelo 
aumento das receitas de taxas e tarifas 
cobradas de seus clientes e do arrocho 
aos funcionários

A receita do banco com a cobrança pela 
prestação de serviços e tarifas bancárias 
cresceu 8,3% em doze meses, totalizando 
R$ 4,9 bilhões. Os gastos totais com os 
funcionários tiveram uma queda de 4,4% 
no ano. As despesas do banco com os fun-
cionários somaram R$ 2,2 bilhões. Os R$ 
4,9 bilhões arrecadados com a cobrança de 
serviços e tarifas é 215,74% maior do que 
os gastos com funcionários.

Uma das formas encontradas pelo ban-
co para reduzir as despesas de pessoal é 
diminuir o quadro de funcionários. A holding 
encerrou o 1º trimestre de 2021 com 
44.806 empregados, 2.386 postos de tra-
balho a menos do que o banco tinha há 12 
meses. No período também foram fechadas 
140 agências e 91 Postos de Atendimento 
Bancário.

Tudo isso garantiu ao banco uma renta-
bilidade (retorno sobre o Patrimônio Líquido 
Médio Anualizado – ROE) de 20,9% no Brasil 
e levasse o país a responder por 21% do 
lucro mundial do Santander, que chegou aos 
€ 2,138 bilhões, valor 385,8% maior do 
que obtido no primeiro trimestre de 2020.

DESTAQUES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
DO BANCO SANTANDER – 1º TRIMESTRE DE 2021

ITENS 1tri2021 1tri2020 VARIAÇÃO
 Ativos Totais 978.150 1.002.389 -2,4% 
Carteira de Crédito Ampliada 497.566 463.393 7,4% 
Patrimônio Líquido* 78.986 80.119 -1,4% 
Lucro Líquido Gerencial 4.012 3.853 4,1% 
Rentabilidade (LL/PL) 20,9% 22,3% -1,4 p.p. 
Taxa de Inadimplência (>90dias) 2,1% 3,0% -0,9 p.p. 
Receita das Operações de Crédito 15.181 20.655 -26,5% 
Receitas com Títulos e Valores Mobiliários 15.625 34.382 -54,6% 
Despesas de Captação 16.095 29.149 -44,8% 
Despesas com Empréstimos e Repasses 9.946 22.192 -55,2% 
Despesas de PDD 3.377 3.586 -5,8% 
Receita de Prestação Serviços e Tarifas 4.852 4.482 8,3% 
Despesa de Pessoal (+PLR) 2.249 2.353 -4,4% 
Cobertura Desp. Pessoal / Receita Prestação de Serviços 215,74% 190,48% 25,26 p.p. 
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 3.394 -6.310 - 
Imposto de Renda e Contribuição Social -620 10.606 - 
Basileia 15,2% 13,8% 1,4 p.p. 
Agências 2.119 2.259 -140 
PAB’s 1.417 1.508 -91 
Número de Empregados 44.806 47.192 -2.386 

(Em milhões)

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander (1º trimestre de 2021).
* Exclui 100% do saldo do ágio (líquido de amortização). – Elaborado pela Rede Bancários – Dieese.
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LIVE VAI DEBATER 
AÇÕES EM DEFESA 

DAS MULHERES 
PRÉ-78 DA FUNCEF
O Sindicato dos Bancários do 

Ceará realiza na próxima terça-
feira, dia 4 de maio, às 19h, uma 
live para abordar ações judiciais do 
Sindicato em defesa das mulheres 
pré-78 da Funcef. A live terá a par-
ticipação da advogada do Sindicato, 
dra. Roberta Uchôa.

Tratam-se de ações ordiná-
rias, ingressadas pelo Jurídico 
do Sindicato em 2009, sendo as 
requerentes empregadas da CEF, 
em face da FUNCEF (Fundação 
dos Economiários Federais). Todas 
as requerentes foram emprega-
das da CEF e fi liadas à FUNCEF 
passando a pagar contribuição 
mensal descontada diretamente 
de seus salários. Inicialmente as 
empregadas se fi liaram ao plano 
de benefício REG, em 1º/8/1977, 
sendo que este não contemplava o 
direito da mulher à aposentadoria 
proporcional, ao tempo de serviço 
em virtude de inexistir previsão na 
legislação previdenciária vigente à 
época, para aposentadoria propor-
cional da mulher.

Após a Constituição Federal 
de 1988, a FUNCEF exigiu das 
promoventes à adesão aos termos 
de um novo plano, denominado 
“Instrumento de Particular de 
Alteração Contratual, por ela ela-
borado, fi xando para as mulheres 
percentual inferior, de apenas 70%, 
reiterando desse modo, a prática da 
discriminação em razão do gênero, 
pois para os homens o percentual 
era de 80%.

O objeto da ação é requerer a 
nulidade do disposto no instrumen-
to particular e a isonomia entre 
homens e mulheres, consoante art. 

Bancários na linha de frente 
da Covid-19 e do estresse

O mês de abril é o mês da conscientização 
em relação à saúde do trabalhador. Além do 
dia 7 - Dia Mundial de Saúde, há também o 

dia 28, quando é celebrado o Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças 
do Trabalho. Pelo segundo ano consecutivo, 
o país enfrenta um período bem difícil por 
conta do agravamento da pandemia e as 
mortes causadas pela covid-19. A pressão 
para quem está na linha de frente ou para 

quem está no home offi ce fi zeram aumentar 
os transtornos mentais. Em 2020, a maioria 

dos bancários que procuraram as entidades, 
cerca de 90%, tinham problemas relacionados 
ao estresse, ansiedade e depressão. O Sindicato 

tem disponível o Plantão Psicológico com 
agendamentos pelo 85 99155 2428.

Necropolítica
Bolsonaro virou alvo de críticas no Parlamento 
Europeu dia 29/4, em uma sessão para discutir 

a pandemia na América Latina. Durante o 
debate, foram criticados o “negacionismo” e 
a “necropolítica” do mandatário brasileiro. 
O objetivo da sessão era discutir o impacto 
da pandemia na América Latina e como a 

União Europeia pode ajudar os países latino-
americanos a enfrentar a Covid-19. “Por ação 

ou omissão, a necropolítica de Bolsonaro 
constitui um crime contra a Humanidade que 

deve ser investigado”, afi rmou o eurodeputado 
espanhol Miguel Urbán. Para o também 
português Paulo Rangel, o impacto da 

pandemia foi agravado “por erros políticos 
e por visões negacionistas, como é o caso do 
Brasil”. Brasil e México são os países latino-
americanos mais afetados pela pandemia. O 
Brasil é o segundo do mundo em número de 

mortes (mais de 400 mil) e o terceiro em casos 
confi rmados (14,4 milhões), atrás apenas de 

Estados Unidos e Índia. 

5º, I, CF/1988, solicitando o paga-
mento das diferenças incidentes 
na aposentadoria entre homens e 
mulheres (de 70% para 80%), re-
ferente à diferença entre o salário 
real e o benefício concedido pela 
previdência pública, observado as 
demais prescrições sobre a maté-
ria constante no regulamento da 
FUNCEF, existentes em proveito 
dos participantes assistidos do 
sexo masculino.

As ações tramitam na Justiça 
Comum (Tribunal de Justiça do Es-
tado do Ceará), nas varas Cíveis, e 
atualmente o tema está em debate 
no STF. 

Durante a live serão informados 
todos os detalhes sobre a trami-
tação das ações, bem como será 
uma oportunidade para as benefi -
ciárias tirarem suas dúvidas sobre 
o processo.

Não deixe de participar!

Breves



Carestia
A Fundação Getúlio Vargas calculou o aumento 

dos dez principais alimentos que compõem o “prato 
feito” brasileiro, em especial arroz, feijão, carne, ovo, 

batata frita e salada – e constatou um aumento de 
23% em um ano. A conta considerou as variações 

até março/2021 do Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC). De acordo com a pesquisa, os preços que 
mais aumentaram foram os do arroz (61%), e do 

feijão preto (69%). O feijão carioca subiu 20%. No 
mesmo período, os preços das carnes bovinas foram 

reajustados em 27,2% o do frango, em 13,9%, do 
ovo, 10%, a batata subiu 19% e a cebola, 40%. A 

explicação para a disparada de preços é o dólar alto, 
que teria estimulado as exportações, favorecendo a 
redução da oferta interna e pressionando os preços.

Censo 2021
O ministro do STF Marco Aurélio Mello 

determinou que o governo federal 
realize o censo de 2021. O Ministério 
da Economia havia informado que a 

realização do censo em 2021 foi can-
celada por conta de cortes de verbas. 
Os recursos previstos para realizar a 
pesquisa populacional eram de R$ 2 

bilhões inicialmente, mas durante a tra-
mitação do projeto de lei orçamentária 

2021, o Congresso reduziu o valor para 
R$ 71 milhões. No orçamento aprovado 
os valores foram reduzidos novamente 

para R$ 55 milhões.

Popularidade em queda
O nível de desaprovação do governo Bolso-
naro continua em alta, mesmo após o início 
do pagamento da segunda rodada do auxílio 
emergencial. Segundo pesquisa PoderData, 
divulgada dia 28/4, a gestão federal é repro-
vada por 57% dos brasileiros e aprovada por 
35%. Outro ponto da pesquisa mostra que o 
presidente é desaprovado pela maioria das 
pessoas que recebem o auxílio emergen-
cial. De acordo com o levantamento, 58% 

desaprovam. Outros 30% aprovam a gestão 
federal, e 12% não souberam responder. A 
pesquisa foi realizada no período de 26 a 

28/4. Foram feitas 2.500 entrevistas em 482 
municípios nas 27 unidades da Federação.

SINDICATO INTENSIFICA CAMPANHA 
PELA VACINAÇÃO DOS BANCÁRIOS
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O Sindicato dos Bancários do Ceará fez 
nova manifestação na quarta-feira, dia 
28/4, em defesa da inclusão da catego-

ria bancária no Plano Nacional de Vacinação 
contra a Covid-19. A entidade percorreu 
agências da Messejana, Washington Soares 
e Praia do Futuro, colocando faixas em fren-
te às principais agências bancárias desses 
corredores cobrando a vacinação já para os 
bancários.

O Comando Nacional dos Bancários vem 
realizando atividades, encaminhando ofícios ao 
Ministério da Saúde e acionando parlamenta-
res, solicitando a inclusão da categoria bancária 
entre as prioritárias no plano de vacinação. O 
Sindicato dos Bancários também já acionou o 
governo do Estado, a Secretaria de Saúde e 
a Assembleia Legislativa, no mesmo sentido.

A atividade bancária é considerada essen-
cial nos termos do Decreto n° 10.282 de 20 
de março de 2020, alterado pelo Decreto n° 
10.329 de 28 de abril de 2020, que regula-
menta a Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 
2020. Com vistas a garantir a segurança e a 
integridade dos bancários que atuam na linha 
de frente do atendimento à população, onde 
já se registram centenas de casos de conta-
minação, adoecimento e óbitos, a vacinação 
contra a Covid-19 assume destacado papel 
para continuidade desse serviço.


