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Fortaleza, 09 de abril de 2020 

Ao Governador do Estado do Ceará 

Sr. Camilo Sobreira de Santana 

 

Prezado Governador do Estado do Ceará, Senhor Camilo Santana,  

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro (SINTRAFI/CE) vem 

através deste solicitar a Vossa Excelência que adote medidas específicas quanto ao 

funcionamento dos bancos durante o pagamento do auxílio emergencial nesse período de 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

Hoje, dia 9 de abril, iniciam os pagamentos do auxílio emergencial do governo federal 

e queremos solicitar ao senhor Governador que garanta as forças do Estado, inclusive de 

segurança oficial, para resguardar a população de possíveis aglomerações que, fatalmente, 

aumentam o risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19). 

Estimamos que cerca de 2,6 milhões de cearenses devem buscar o referido auxílio e 

isso pode lotar as agências bancárias. Identificamos, inclusive, algumas unidades que podem 

sofrer com uma corrida da população ao seu interior, tais como, as agências da Caixa em 

Messejana, Parangaba, Conjunto Ceará, Mister Hull, Caucaia, Praça do Ferreira, Ag. Iracema 

(Centro) e José Walter. 

Sabemos do compromisso do Governo do Estado em minimizar ao máximo todas as 

possíveis aglomerações com o objetivo de reduzir riscos à população e aos trabalhadores 

cearenses. Dessa forma, queremos solicitar o apoio de Vossa Excelência no auxílio da 

fiscalização das agências bancárias, sobretudo nesse período, para que não se gere 

aglomerações, para a devida segurança sanitária, seguindo todas as recomendações das 

autoridades mundiais de saúde, sobretudo obedecendo uma distância mínima obrigatória 

entre as pessoas na fila. 

 

Atenciosamente,  

Carlos Eduardo Bezerra Marques - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em 

Empresas do Ramo Financeiro do Estado do Ceará (Sintrafi-CE) 
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