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São Paulo, 14 de outubro de 2020. 
Ofício nº 149 /2020 

À Prefeitura de São Paulo 

C/C Municípios: 

Osasco 

Carapicuíba 

Barueri 

Caucaia do Alto 

Cotia 

Embu 

Embu Guaçu 

Itapecerica da Serra 

Itapevi 

Jandira 

Juquitiba  

Santana do Parnaíba 

Taboão da Serra 

Vargem Grande Paulista. 

 

Prezados,  

 

O SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO, por sua 

Secretária Geral, vem informar que as agências da Caixa Econômica Federal estão sem 

estruturas, em seus arredores, para atendimento à população, que busca o recebimento do 

auxílio emergencial. Vejamos: 

 

Esta entidade tem acompanhado essa prestação de serviços e monitorado os locais e, muito 

embora, os trabalhadores da Caixa Econômica Federal estejam se esforçando para um 

atendimento rápido e eficiente, as filas estão enormes e a população fica fora das agências, se 

aglomerando nas calçadas e expostos à contaminação pelo COVID-19, bem como sujeitos ao 

calor, chuva, e todos os efeitos do clima, já que estão em áreas descobertas. 
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Nesse sentido, o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, com 

intuito de preservar a saúde da população e consequentemente dos trabalhadores que estão 

realizando essa atividade, vem, solicitar apoio e colaboração deste Órgão, a fim de monitorar 

esses locais para confirmar a situação e dar estrutura mínima para que as pessoas possam se 

sentar manter o distanciamento físico e ainda que não fiquem a céu aberto. 

 

Garantir ainda estruturas sanitárias nas regiões mais populosas como banheiros químicos e 

torneiras para lavar a mão 

 

Por fim, requer que o I. Prefeito e seus representantes providenciem à população, que tem 

frequentado às agências da Caixa Econômica Federal, cadeiras, faixas marcadoras para manter 

distância entre as pessoas nas filas, e ainda, estruturas de coberturas nas áreas externas das 

agências bancárias. 

 

Certos de vossa atenção, em nome da população em geral, bem como, dos empregados da Caixa 

Econômica Federal, aguardamos providências. 

 
Atenciosamente,   
 

 

 
Neiva Maria Ribeiro dos Santos 

 Secretária Geral  
Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região – CUT 

 
 
 
 

Kardec de Jesus Bezerra 
APCEF/SP 

 


