
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DOS SINDICATOS DURANTE A PANDEMIA 
 

      SINDICATO  
 BAGÉ BRADESCO – BAGÉ 

03 CASOS (PROTOCOLOS DE HIGENIZAÇÃO E TESTAGEM EFE-
TUADOS) 
  
BANRISUL – DOM PEDRITO 
02 CASOS (PROTOCOLOS DE HIGENIZAÇÃO E TESTAGEM  EFE-
TUADOS) 
  
BANRISUL BAGÉ 
02 CASOS PESSOAL DE LIMPEZA E SEGURANÇA (PROTOCOLOS E 
TESTAGEM AGENCIA FECHADA) 
  
CAIXA- BAGÉ 
02 CASOS (EM UM SEGUIRAM OS PROTOCOLOS COM TESTA-
GEM NO OUTRO FECHARAM APENAS UM TURNO PARA HIGE-
NIZAÇÃO S/ TESTAGEM ) 
  
SANTANDER-DOM PEDRITO 
01 CASO PESSOAL DA LIMPEZA (PORÉM FECHARAM AGÊNCIA 
COM PROTOCOLOS E TESTAGEM) 
 
ITAÚ – DOM PEDRITO 
01 CASO PESSOAL DA LIMPEZA (MESMA PESSOA DO SANTAN-
DER) NÃO FECHARAM E APENAS FIZERAM HIGENIZAÇÃO USA-
RAM COMO AUGUMENTO A PEC) 
 

 BENTO GONÇALVES SEEB-Bento Gonçalves 
BRADESCO - 3 vezes fechadas e Sanitizada - Funcionários in-
fectados e afastados  
SANTANDER - 2 vezes fechadas e sanitizada - funcionários 
afastados   
ITAÚ-UNIBANCO - 3 vezes fechadas e sanitizados - vigilante 
infectado e funcionários infectados - seguiu protocolo 
BANRISUL - 3 fechadas seguiu o protocolo  
CAIXA FEDERAL- 2 vezes fechadas - sanitizadas  - funcionários 
com sintomas afastados  
BANCO DO BRASIL - não temos registro de ocorrências.  
 

 CACHOEIRA DO SUL Foram ações de Aglomerações na Caixa Federal, em conversa  
do Sindicato com a  Brigada Militar, a mesma atuou  na 
coordenação das  Filas e no  distanciamento  
das pessoas. 
Outra situação se  deu no Banco Itaú, no início do mês de 
Fevereiro 2021,  um funcionário foi infectado pelo Covid-19. O 
Sindicato tomou conhecimento, e tomamos ação conjunta com 
o Banco onde devido a Gravidade a Agência ficou ( 14 ) 
quatorze dias fechadas tomando todos os procedimentos de 
Sanitização, sem a presença dos Funcionários. 
Também o Banrisul, ouve caso de contágio de Covid-19 por um 
Funcionário, sendo Feita a Sanitização da agência no seu  
ambiente ficando Fechada por Três dias sem a presença dos 
Funcionários 



 CARAZINHO Carazinho: em Victor Graeff, fizemos reunião com a gerência 
por assédio moral com os funcionários. Na agencia Banrisul 
Palmeira das Missões reunião com a administração para 
cumprimento do protocolo. Fomos atendidos. Na agência 
Banrisul de Barra Funda denunciamos pra Secretaria da Saúde 
pela não utilização da máscara. Fomos atendidos. Demais 
agências, incluindo outros bancos Banco do Brasil, Santander, 
Bradesco e Itaú em conversação com as administrações, em 
relação ao protocolo Covid, fomos atendidos. Da Caixa não 
tivemos ação nesse sentido. 

 HORIZONTINA Horizontina: 6 Agência do Banrisul fechadas e sanitizadas, 01 
agência Santander fechada e sanitizada, 01 agência Bradesco 
fechada e sanitizada e 01  agência CEF sanitizada 

 IJUÍ - Banrisul Panambi fechou 2 vezes; 
- Banrisul Ijuí Centro fechou 2 vezes; 
-Banrisul Ijuí Portal fechou 1 vez; 
- Banrisul Augusto Pestana  fechou 1 vez; 
- Bradesco Ijuí fechou 2 vezes; 
- Itaú Ijuí fechou 1 vez; 
- Caixa Ijuí não fechou mas quando teve casos positivos fizeram 
a sanitizacao. 

 PELOTAS Quantitativo de Agências fechadas 
Foram inúmeras agências fechadas na nossa base, por um 
período de um a dois dias e feita sanitização do local. 
Denúncias 
Recebemos queixas dos funcionários e clientes de agências da 
base . O Sindicato também fez denúncias a respeito de 
descumprimento das medidas de prevenção e decretos 
municipais para as entidades competentes (vigilância sanitária, 
prefeituras). Denúncias de descumprimento das medidas 
diretamente dirigidas as relações sindicais dos bancos. 
Atividades realizadas 
Distribuição de máscaras aos bancários, e fiscalização 
presencial ou telefônica dos EPIs disponibilizados pelas 
agências. Oficios encaminhados para a Prefeitura de Pelotas e 
para o Governador do Estado. Fiscalização nas agências 
presencialmente com os Gerentes e Superintendentes. 
Matérias diárias sobre a pandemia COVID 19 em todas as redes 
sociais do Sindicato. Panfletagem das medidas de proteção 
para clientes de todas as agências.  



 RIO GRANDE  Quantidade de vezes que as Agências foram fechadas:  
 
Rio Grande 
Bradesco - 02 
Santander - 01 
Itaú - 07 
Banrisul - 01 
 
Santa Vitória do Palmar 
Banco do Brasil - 01 
Banrisul -02 
 
Chuí 
Banrisul - 01 
 
São José do Norte 
Banrisul - 01 
 
• Visita da Vigilância Sanitária as Agências (Solicitadas pelo 
SEEB 
)                                                                    
                                            
Itaú - 03 
Bradesco - 02 
Santander - 01 
Banrisul - 01 

 SANTA CRUZ DO SUL  Agências fechadas: sete (07) 
 
·         Denúncias ao Ministério Público: duas (02) 
 
·         Atividades realizadas: 
 
Acordo de Cooperação Técnica com a Associação de Saúde 
Ambiental e Sustentabilidade - ASAS; 
 
Campanha de esclarecimento sobre COVID 1; 
 
Emissões de CAT; 
 
Participação efetiva no Comitê Regional sobre a pandemia; 
 
Fiscalização nas agências bancárias 

 SANTANA DO LIVRAMENTO Tivemos as duas agências do Banrisul fechadas uma vez cada 
uma (em função de caso confirmado de Covid), além de casos 
no Itaú e na Caixa (caso em que foi feita a sanitização da 
agência sem ter havido o fechamento). Tivemos também 
denúncias de aglomeração na Caixa e um caso de denúncia no 
Bradesco em que um funcionário estava exposto 
indevidamente (o que ocorreu nas primeiras semanas de 
pandemia 

 SANTA ROSA Desde o começo da pandemia a gente emitiu 13 CAT's, sendo 8 
do Banrisul e 5 da Caixa. Mas vários colegas estiveram doentes 
e não quiseram que emitíssemos CAT, então esse dado não é 
100% da nossa realidade. Semana que vem faremos uma 
pesquisa em toda a base, agência por agência, e passaremos 
mais informações 

 SANTIAGO Banrisul 6x fechado e sanitizado e os funcionários que tiveram 
contato com o positivado foram afastados tbem, Santander 1 x 
fechado e sanitizado. Os outros bancos não tivemos relato de 
positivados covid-19. 



 SANTO ÃNGELO -O nosso Sindicato sempre esteve presente ao constatar os 
casos de Covid nas Agências, cobrando os protocolos de saúde 
específicos dos bancos e dos órgãos públicos, entre eles, 
testagem, sanitização higienização e afastamento. 
-Também acompanha o cumprimento dos protocolos das 
Bandeiras do RS; 
-Foram compartilhados vídeos e orientações sobre Covid nos 
grupos de WhatsApp que criamos para cada banco e por e-mail 
das agências e também pessoal dos associados. 
-Sindicato também participou de carreata por “vacina 
já”  promovida por movimento social; 
-Participou juntamente com diversos segmentos da sociedade, 
de entrega de Solicitação de “Vacina Já para todos” junto a 
administração do município de  Santo Ângelo. 
  
SANTO ÂNGELO 
- Na Caixa tivemos 03 fechamento de 01 dia, após casos 
confirmados; 
- O Banrisul 02 fechamentos por casos confirmados; 
- Itaú – dois fechamentos de 01 dia por caso suspeitos(todos 
foram testados); 
-Bradesco – fechamento de posto por caso confirmado; 
  
GIRUÁ 
- BB AG. DE Giruá 02 fechamento por casos confirmados; 
- Banrisul Giruá 02 fechamento por casos confirmados; 
  
CERRO LARGO 
- BB Cerro Largo 02 fechamento por casos confirmados; 
- Banrisul Cerro Largo -02 fechamento BB por casos 
confirmados; 
  
ENTRE IJUÍS 
- Banrisul Entre Ijuís  fechamento por casos suspeitos; 
  
GUARANI DAS MISSÕES 
Banrisul – 02 fechamento por casos confirmados. 
 

 SÃO BORJA Banrisul 2x fechado e sanitizado, Itaqui 3x banrisul fechado e 
sanitizado, BB Itaqui 1x sanitizado!! Os outros bancos não 
tivemos relato de positivados covid19 

 SÃO LUIZ GONZAGA Na nossa base a Agência de São Luiz Gonzaga permaneceu 
fechada por uma semana, as demais agências não tiveram 
intercorrência, o Sindicato de São Luiz Gonzaga realizou 
doações de cestas básicas a comunidade de São Luiz e Gonzaga 

 URUGUAIANA Em Uruguaiana informamos que tivemos sete casos positivados 
no Banco Itaú com o fechamento da agência por cinco dias  
uma vez e somente sanitizacao nas outras vezes inclusive hoje.  
Banco Bradesco teve quatro casos positivados com fechamento 
somente uma vez e sanitizacao nos outros com abertura no 
outro dia. 
Santander também quatro casos positivados somente 
afastando o funcionário.  
Banrisul três casos positivados com fechamento da agência 
para sanitizacao.  
Banco do Brasil e caixa não tivemos relatos de casos de covid 
positivados 



 VALE DO PARANHANA O Sindicato dos Bancários do Vale do Paranhana emitiu no total 
de 23 CATs.  
*Banco do Brasil: 08 
*Banrisul: 07, *Bradesco: nenhum, *Caixa: 06 
*Itaú: 01, *Santander: 01 
Sendo o fechamento de agências na priora, somente o Banrisul 
que faz, quando um colega desta manda pra casa, envia ao GAT 
toda a relação dos trabalhadores na agência para a testagem, 
fazendo o fechamento da agência para sanitização, e os colegas 
só retornam ao trabalho aqueles que tiveram alta e testaram 
negativo. 
Demais bancos só testam os colegas com sintomas da Covid-19, 
e caso testar positivo fica em tratamento 

    
 
             
 


