MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA SE REÚNE COM REPRESENTANTES DAS
AGÊNCIAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO PARA
DISCUSSÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS
A REUNIÃO OCORREU NA MANHÃ DE HOJE (23), NA SEDE DA PREFEITURA.
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O Prefeito Coronel Weliton, juntamente com alguns secretários municipais, se reuniu na manhã
dessa quinta-feira (23), na sede da Prefeitura, com os gerentes e representantes de bancos do
município de Iúna para tratar de assuntos relacionados à organização dos atendimentos.
A Prefeitura de Iúna tem realizado, quase que diariamente, reuniões na Sala de Situação com
Secretários e demais servidores na finalidade sempre de produzir estratégias para prevenção
do Coronavírus, com a finalidade única de proteger a população.
O Decreto publicado Nº 033/2020, prevê que bancos, lotéricas e similares realizem barreira de
controle da entrada de clientes e disponibilizem álcool gel 70%. Nos bancos deverá ser
disponibilizado funcionário para o controle de acesso dos clientes e para o controle da fila, inclusive
aqueles que aguardam na parte externa das agências. Deve-se utilizar sinalização
disciplinadora, garantindo a distância de no mínimo 1,5 m entre cada pessoa. Além disso, no
interior da agência, deve ser respeitado o limite de uma pessoa para cada 10m² de área útil.
O Prefeito Weliton avaliou positivamente a reunião. "Diante dessa pandemia que está
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acontecendo, foi preciso que o Governo sentasse para dialogar e encontrar uma saída para o
grande fluxo de pessoas que estão hoje nas agências bancárias de Iúna. Sabemos que a
maioria procura a agência apenas para informação, então é necessário organizar melhor
esse atendimento, uma vez que há um decreto estadual e municipal a ser cumprido. Buscando
encontrar a melhor saída, nós nos reunimos com todas as agências bancárias e vamos buscar
um consenso para que haja um disciplinamento e as pessoas sejam atendidas sem risco de
contaminação", afirmou.
Além do Prefeito e Gerentes das agências bancárias, estiveram na reunião a Secretária de
Saúde Vanessa Leocadio, o Secretário de Finanças Jonildo Muzi, e o Chefe de Gabinete
Faguiner Salvador.
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