
Relatório sobre a Covid-19 base do Sindicato dos Bancários de Londrina 

Desde o surgimento do primeiro caso de Covid-19 no País, em 26 de fevereiro deste 

ano, o movimento sindical buscou negociar medidas de proteção com os bancos privados 

e públicos, financeiras e demais instituições financeiras das quais tem a representação de 

trabalhadores. Destas negociações surgiram acordos e compromissos para salvo-guardar 

a saúde dos trabalhadores e seus familiares, de clientes e estabilidade de emprego dentro 

de algumas das instituições financeiras procuradas. 

O Sindicato de Londrina encaminhou ofícios às representações das instituições 

financeiras na região comunicando os acordos e compromissos firmados junto a mesa 

de negociação na Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), bem como as notas 

técnicas, recomendações e decretos publicados pelas mais diversas esferas de governo 

e órgãos sanitários. Buscamos negociar a necessidade de seguir as determinações e 

orientações a fim de garantir a saúde dos trabalhadores, familiares, clientes e usuários, 

a colaboração com o Poder Público para evitar a disseminação e o contagio pelo novo 

coronavírus. 

Infelizmente, as medidas e compromissos negociados na mesa da Fenaban, bem 

como as orientações e decretos não foram seguidas e se fez necessário entrar na Justiça 

contra o Bradesco e o Santander na Comarca de Cambé. Na Comarca de Londrina também 

foi ajuizada ação contra o Bradesco, Santander e Itaú. O Sindicato conseguiu liminares para 

o Bradesco e o Santander, porém o Banco Itaú conseguiu um mandado de segurança e 

ficou livre para fazer o que julgasse melhor para sua instituição. 

Em 17 de março de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 na cidade de 

Londrina e, logo depois, o Sindicato começou a ser comunicado pelos bancários e 

bancárias na base sobre os casos da doença nas agências localizadas em sua base 

territorial. Os levantamentos feitos pelo Sindicato de março até agora mostram que durante 

o período de fechamento do comercio em Londrina, de 23 de março à 19 de abril, os casos 

de Covid-19 nas instituições financeiras foram contidos, mas com a reabertura e com o 

mandado de segurança conseguido pelo Banco Itaú os casos explodiram.  

Em maio, 7 agências foram sanitizadas (destas apenas 6 fecharam para a 

realização do procedimento), surgiram 110 casos suspeitos e 5 casos positivos para 

Covid-19. Com o Banco Itaú como a instituição financeira mais afetada com 68 casos 

suspeitos, 3 agências fechadas e sanitizadas, e 4 casos positivos para Covid-19.  

No mês de junho, o levantamento do Sindicato apontou uma redução no número 

de casos, mas o Banco Itaú novamente foi a instituição financeira mais afetada pela 

pandemia de Covid-19. Dos locais afetados nos últimos quatro meses, a instituição 



apresentou 50% das agências fechadas, 75% das agências sanitizadas, 76% dos casos 

suspeitos e 50% dos casos positivos. 

Julho está na sua primeira quinzena e o quadro não mudou. Logo na primeira 

semana do mês o Banco Itaú fechou a agência de Ibiporã após registrar mais um caso 

de funcionário com suspeita da doença. 

Devido aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, a população de três 

cidades (Cambé, Ibiporã e Londrina) na base do Sindicato tiveram paralisação no 

atendimento. Ao todo foram 10 agências. Essas unidades ficaram fechadas por um período 

não superior a três dias para a realização da higienização e sanitização, e substituição dos 

funcionários da unidade por uma equipe de contingência até que os afastados da 

dependência pudessem retornar ao trabalho ao final da realização da quarentena.  

O Sindicato fiscalizou a aplicação das medidas sanitárias dos decretos 

municipais da base territorial. E as irregularidades foram encontradas na cidade de 

Londrina. Denúncias foram feitas ao Poder Público local por irregularidades no Banco 

do Brasil (50% das ocorrências) e Santander (50% das ocorrências), principalmente por 

aglomeração de pessoas no interior das agências. Tivemos retorno do poder público 

para metade das ocorrências encaminhadas para a Ouvidoria do Município.  

Vale ressaltar que nenhuma das instituições financeiras, sejam públicas ou 

privadas, informou às autoridades ao mesmo ao Sindicato da categoria quanto aos 

casos positivos ou suspeitos de Covid-19. Os dados coletados vêm da fiscalização e 

investigação realizada pelos diretores sindicais na base. Assim, cabe a pergunta se 

realmente os dados mostram o controle em uma instituição em relação a outra, ou se 

os casos da doença foram abafados para não prejudicar a imagem da instituição perante 

a opinião pública. Isso fica claro pelo fato de que em nenhuma agência fechada pelos 

bancos devido à pandemia havia uma informação oficial, seja em cartaz na agência ou 

divulgação por nota à imprensa do motivo dos fechamentos.  

Veja segue a relação das agências que foram fechadas na região de Londrina 

por registrarem funcionários com a Covid-19. No gráfico 1 pode-se ver o quadro geral 

sobre a pandemia na base territorial do Sindicato dos Bancários de Londrina e Região 

em números absolutos por mês e instituição financeira. No gráfico 2 a representação é 

feita por percentual. 

 

Agências fechadas em abril 

CIDADE BANCO 

Cambé Caixa Econômica Federal 



Agencias fechadas em maio 

CIDADE BANCO 

Cambé Caixa Econômica Federal 

Londrina Banco Itaú agência 3770 

Londrina Caixa Econômica Federal agência Lago Igapó 

Londrina Banco Bradesco agência Madre Leônia Milito 

Londrina Banco Itaú agência 109 

Londrina Banco Itaú agência Avenida Tiradentes 

 

Agências fechadas em junho 

CIDADE BANCO 

Londrina Banco Itaú agência 8092 

Londrina Banco do Brasil - Plataforma Corporate 

 

Agências fechadas em julho 

CIDADE BANCO 

Ibiporã  Banco Itaú 
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