
 

Tel. (61) 3323-7516  
End. SEPS QD 702/902, Conjunto B Bloco A 
Parte A, 4º Andar – Edifício General Alencastro  
Asa Sul - Brasília / DF Cep. 70.330-710 
www.fenae.org.br 

 

OF. DIREG 001/2021                               Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor  
Eduardo Pazuello 
Ministro da Saúde  
Assunto: Grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização da Covid-19 
 
Excelentíssimo Senhor, 
 
 
Tendo em vista o anúncio do Plano Nacional de Imunização e a definição de grupos 
prioritários para receber a vacina contra a Covid-19, a Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) vem, por meio deste, 
solicitar o enquadramento do bancário da Caixa como população prioritária para a 
vacinação, tendo em vista o atendimento a um público volumoso, em ambiente fechado. 
 
No ápice da pandemia, em 2020, somente na Caixa Econômica Federal, foi atendido um 
contingente de 120 milhões de pessoas, em função do pagamento do auxílio 
emergencial. Somam-se a isso as demandas cotidianas do banco público, que é também 
o responsável pela administração do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
de programas sociais que atingem uma grande massa populacional, atividades 
essenciais para a sobrevivência da população. 
 
Assim, compreendemos que a vacinação desse público prioritariamente contribuirá para 
diminuir a disseminação do vírus, no momento em que temos tido notícias de novas cepas 
circulando no país. Considerando a frequente exposição dos bancários ao vírus no 
contato com cédulas, documentos e caixas eletrônicos, tal medida será positiva tanto 
para a população quanto para os trabalhadores do banco. 
 
Destacamos que as representações dos bancários consideram de máxima importância o 
pagamento do auxílio emergencial aos milhares de trabalhadores informais e famílias 
carentes afetados pela pandemia, por entender que a atuação do Estado na economia 
proporciona o desenvolvimento econômico e social do país. No entanto, é preciso que o 
público que frequenta as agências encontre o ambiente mais protegido possível, inclusive 
no que se refere aos seus interlocutores. 
 
 

         
Sérgio Hiroshi Takemoto               
Presidente da Fenae    
 
 
                                   
 


