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CORONAVÍRUS: APÓS PRESSÃO DOS 
SINDICATOS, DECRETO PRESIDENCIAL 
DETERMINA ATIVIDADES ESSENCIAIS 
NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS 

Essenciais são cartões, caixas de autoatendimento e compensação

Após pressão dos sindicatos, centrais sindicais, governos estaduais 
e poder público, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou 
na sexta-feira, dia 20/3, o decreto nº 10.282, defi nindo os serviços 

públicos e atividades essenciais.
O decreto determina atividades para diversos setores da economia e da 

sociedade e, no Art. 3º, parágrafo 1º, inciso XVIII, aborda, especifi camente, 
a categoria bancária neste momento. O decreto determina que, além da 
compensação bancária, fi cam como atividades essenciais as redes de cartões 
de crédito e débito, os caixas eletrônicos e outros serviços não presenciais 
de instituições fi nanceiras. 

No dia 19/3, após ofício enviado pela Contraf-CUT, o Banco Central do 
Brasil já havia autorizado alterações no atendimento bancário (Circular nº 
3.991), como forma de reduzir aglomerações nas agências. O atendimento 
passou a ser contingenciado e foi autorizada a diminuição do horário de 
atendimento.

O secretário geral da Contraf-CUT, Gustavo Tabatinga, afirma que o 
decreto reconhece a importância da categoria bancária neste momento 
de crise sanitária e econômica, no que tange à distribuição de renda, 
pagamento de benefícios previdenciários e de proteção social. “Essa 
determinação do que é essencial neste momento é importante, inclu-
sive, para que as pessoas cumpram as determinações de isolamento 

Mesmo com circular do Bacen limitando atendimento, agências fi caram lotadas na sexta, 20/3

social e quarentena das autoridades locais, pois já saberão dos serviços 
prestados nesse momento atípico: venda de seguro não é essencial, 
abertura de contas não é essencial, e isso é uma grande conquista. Cada 
dia, estamos conquistando mais um passo na preservação das vidas das 
pessoas”, avalia.

“A partir dessa medida do governo federal, nós passamos a ter um marco 
legal nacional para organizarmos a categoria bancária junto aos bancos, 
à sociedade e ao poder público. Nesse momento, precisamos nos unir 
para que as medidas sejam efetivamente cumpridas. A circular do Bacen 
já limitava esse atendimento e o decreto amplia signifi cativamente essa 
restrição. Vamos cobrar das autoridades a fi scalização do cumprimento 
do decreto, mas também apelamos à população e à categoria para que 
possam entender o que está sendo estabelecido para o funcionamento das 
instituições fi nanceiras”, analisou o presidente do Sindicato dos Bancários 
do Ceará, Carlos Eduardo. 

“Queremos reforçar também que, sem a nossa organização nacional 
nada disso teria sido possível: criação do Comitê de Crise, circular do 
Banco Central e as questões previstas no decreto presidencial, entre 
outras medidas internas junto aos bancos que têm resguardado a nossa 
categoria.  É preciso focar naquilo que é mais importante nesse momento: 
resguardar vidas”, fi nalizou.

#NÃOÉSÓUMAGRIPEZINHA 
#CORONAVÍRUSMATA
#FIQUEEMCASA
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COMANDO NACIONAL DOS BANCÁRIOS 
SE REÚNE COM A FENABAN NA 

SEGUNDA-FEIRA (23/3)
O Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) se reúnem por videoconferência, na 

manhã de segunda-feira (23/3), para tratar sobre as atividades 
da categoria nos estabelecimentos bancários e as medidas 

a serem tomadas diante da pandemia causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19).

O Comando Nacional vai expor sua preocupação com os 
bancários pelo fato de as agências bancárias permanecerem 

lotadas nos últimos dias. Juvandia Moreira, coordenadora do 
Comando e presidente da Contraf-CUT, lembra que o decreto 

editado pelo Governo Federal limita a atuação dos governos 
estaduais e dos prefeitos, em relação as atividades comerciais, 

que vinham sendo proibidas de abrir as portas em muitas 
regiões. “Na próxima quarta-feira, dia 25/3, tem pagamento 

dos aposentados, que tradicionalmente é um dos dias de maior 
movimento. A omissão do governo nesta crise é refl etida nas 

agências lotadas durante toda a semana. As pessoas ainda não 
tomaram consciência de que precisam fi car em casa. Por isso, 
reivindicamos que o atendimento bancário nas agências seja 

limitado única e exclusivamente aos serviços essenciais”, disse.
Entre as atividades consideradas essenciais das instituições 

fi nanceiras, estão a compensação bancária, a redes de cartões 
de crédito e débito, os caixas eletrônicos e outros serviços não 

presenciais. “Já que o governo não faz sua parte, nós precisamos 
fazer a nossa, para proteger a saúde dos trabalhadores, que estão 

se arriscando por toda a população”, completou.

Nesta semana ocorre um dos 
fatos em que, tradicionalmen-
te, as agências ficam cheias: o 
pagamento dos benefícios pre-
videnciários de aposentados e 
pensionistas. Normalmente, isso 
já gera aglomerações de pessoas 
e com as determinações sanitá-
rias das autoridades para evitar 
a contaminação do coronavírus e 
com a limitação do atendimento, 
esse período está gerando muita 
preocupação dentro da categoria 
bancária.

Além do mais, esse público, 
especifi camente, está incluído no 
grupo de risco mais vulnerável ao 
novo coronavírus. É preciso que se 

AGLOMERAÇÕES POR PAGAMENTOS DE 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PREOCUPAM

ressalte que, por exemplo, 
em idosos com mais de 60 
anos, o quadro da doença 
pode evoluir rapidamente 
para uma pneumonia grave 
e que pode causar a morte. 

“É preciso cobrar dos 
bancos um posicionamento 
quanto à essa questão e, 
principalmente, que os ban-
cos informem à população 
que existe um decreto pre-
sidencial sobre atividades 
essenciais e uma circular 
do Banco Central limitando 
o atendimento. Os bancos têm de se 
organizar de forma a evitar aglome-
rações. Isso é fundamental para a 

saúde de todos, bancários, usuários 
e clientes”, afi rma o presidente do 
Sindicato, Carlos Eduardo.

ID UF
CONFIRMADO ÓBITOS

Nº Nº %
NORTE - Total: 49 (3,2%)

1 AC 11 0 0 %
2 AM 26 0 0 %
3 AP 1 0 0 %
4 PA 4 0 0 %
5 RO 3 0 0 %
6 RR 2 0 0 %
7 TO 2 0 0 %

NORDESTE - Total: 231 (14,9%)
8 AL 7 0 0 %
9 BA 49 0 0 %
10 CE 112 0 0 %
11 MA 2 0 0 %
12 PB 1 0 0 %
13 PE 37 0 0 %
14 PI 4 0 0 %
15 RN 9 0 0 %
16 SE 10 0 0 %

SUDESTE - Total: 926 (59,9%)
17 ES 26 0 0 %
18 MG 83 0 0 %
19 RJ 186 3 1,6 %
20 SP 631 22 3,5 %

CENTRO-OESTE - Total: 161 (10,4%)
21 DF 117 0 0 %
22 GO 21 0 0 %
23 MS 21 0 0 %
24 MT 2 0 0 %

SUL - Total: 179 (11,6%)
25 PR 50 0 0 %
26 SC 57 0 0 %
27 RS 72 0 0 %

BRASIL 1.546 25 1,6 %

CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS NO BRASIL

Fo
nt

e:
 M

in
is

té
ri

o 
da

 S
aú

de
 -

 2
2

/3
/2

0
2

0


