
 

OFÍCIO ANABB/ PRESI 2020 

Brasília/DF, 1º de abril de 2020 

Ao Presidente do Banco do Brasil 

Rubem Novaes, 

 

Senhor Presidente,  

A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), novamente, manifesta 

preocupação com a saúde de funcionários do BB e seus clientes, tendo em vista a pandemia do Covid-19 

e as recomendações do Ministério da Saúde sobre a necessidade de maior grau de afastamento entre as 

pessoas.  

Tal inquietação existe, pois sabemos que a partir do quinto dia do mês, as agências passam a receber 

maior quantidade de pessoas em virtude dos pagamentos de benefícios.  

Além disso, como já é de conhecimento, o Governo está prestes a liberar o auxílio de R$ 600,00 a 

trabalhadores informais que deverão sacar esses recursos em agências do BB e da CEF.  

Sendo assim, podemos constatar que ocorrerá intensa movimentação de pessoas nas agências do BB, 

submetendo todos a um alto grau de exposição e risco ao coronavírus.  

Para atender esse grande fluxo de pessoas nas agências, acreditamos que o Banco precisa adotar 

medidas urgentes de proteção.     

Nesse sentido, vale registrar que recebemos manifestações de associados que foram às agências e não 

encontraram itens de higiene tão preconizados pelas autoridades sanitárias, como álcool gel, por 

exemplo.  

Considerando a grave situação em que vivemos no Brasil e no mundo, que provocou a adoção de 

medidas enérgicas pelas autoridades, e que, nesse ínterim, os bancos estão classificados como serviços 

essenciais à população, a ANABB sugere que o Banco do Brasil institua a utilização e providencie 

máscaras e luvas de proteção aos seus funcionários.  

Reconhecemos a necessidade de os funcionários das instituições financeiras prestarem atendimento ao 

público, mas é fundamental que adotemos medidas que evitem ou minimizem a possibilidade de 

contaminação de funcionários pelo coronavírus no ambiente de trabalho, principalmente dentro das 

agências.  

O comprometimento com funcionários e seus familiares pode mudar os impactos da doença na 

sociedade, trazendo reflexos positivos para toda a população, inclusive para as nossas famílias e para a 

Cassi. 

Certos de que seremos atendidos nessa solicitação, novamente compartilhamos o sentimento de união 

inerente à família Banco do Brasil, que será fundamental para superarmos os desafios o mais rápido 

possível. 

Atenciosamente, 

 

 

Reinaldo Fujimoto 

Presidente da ANABB 


