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Fortaleza, 19 de março 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 no Estado do Ceará 

(Sintrafi-CE), como um dos membros do Comitê de Risco bipartite, com representantes do 

Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), destaca que várias 

medidas internas já foram tomadas, em nível nacional, para tentar conter a disseminação do 

COVID-19 (Coronavírus) e proteger os trabalhadores do ramo financeiro, sem prejuízo de 

remuneração.  Grávidas, funcionários acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas já foram 

liberados das agências bancárias, através de antecipações de férias e/ou enviados para realizar 

atividade home office, entre outras medidas.   

Também como determinação do referido Comitê, e com o objetivo de proteger também a 

população, enviamos dia 18 de março, ao Banco Central do Brasil, um ofício solicitando o 

escalonamento do atendimento nas agências bancárias, além da limitação do horário de 

funcionamento, no que fomos atendidos em circular publicada neste dia 19 de março, dispondo 

que o horário de atendimento nos bancos seja reduzido e haja controle de acesso as agências.  

Diante disso, queremos solicitar o apoio de Vossa Excelência no auxílio de fiscalização do 

cumprimento desta resolução do Banco Central pelas agências bancárias do Estado do Ceará, bem 

como o apoio na total divulgação à população quanto às alterações no funcionamento dos bancos.  

Destacamos que nosso objetivo é restringir aglomerações, visto que as agências bancárias 

são ambientes fechados, com ar condicionado, colaborando com a segurança sanitária da 

sociedade, mantendo o funcionamento das agências para necessidades inadiáveis da população 

que precisa de segurança sanitária e alimentar, através do sistema de pagamentos de benefícios 

previdenciários e de proteção social (bolsa família, seguro-desemprego etc.). Destacamos que 

nosso objetivo é prezar pela segurança de todos, tanto usuários dos serviços bancários, quanto 

dos trabalhadores do setor. 

 

Carlos Eduardo Bezerra Marques - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em 

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