
Sr/a. Senador/a.,  
 

APROVAÇÃO DO PL 1011/2020 - SOLICITAÇÃO 
 
Através do presente, solicitamos o seu voto favorável à aprovação do PL 1011/2020, 
que inclui diversas categorias no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, 
inclusive a categoria bancária, pelas seguintes razões: 
 
Estamos vivenciando uma pandemia em todo o mundo e a Covid-19 no Brasil já ceifou 
a vida de quase meio milhão de pessoas, sem perspectiva de melhoras para a crise 
sanitária no país. 
 
Conforme o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, a categoria bancária está 
enquadrada como serviço essencial desde o início da pandemia para auxiliar no 
funcionamento das cidades, comércio, indústria e principalmente dos segmentos mais 
vulneráveis da sociedade, quando do pagamento do auxílio emergencial e demais 
serviços impreteríveis.  

 

O serviço prestado por inúmeros bancários e bancárias é realizado presencialmente, 
em contato direto com o público, nas agências (que não têm ventilação natural) e em 
visitas de atendimento. 

 

No país, a média de desligamentos por morte na categoria bancária saltou de 18,3 
óbitos/mês no primeiro trimestre de 2020 para 50,6 óbitos/mês no primeiro trimestre 
de 2021, crescimento de 176,4%. Os dados são de levantamento feito pelo Dieese a 
partir do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que não 
especifica as causas das mortes. Mesmo assim, é possível deduzir que esse aumento 
está relacionado com os óbitos de bancários por Covid-19. 

 
Cada profissional do sistema financeiro porventura contaminado, pode transmitir o 
coronavírus para clientes, usuários de serviços bancários e seus familiares, 
contribuindo negativamente para aumento de casos de Covid-19. 
 

Acrescente-se a tudo isso a ameaça de uma “Terceira Onda” de contágio, devido às 
novas cepas e o afrouxamento de medidas de segurança pelo país afora, 
comprometendo o atendimento hospitalar, inclusive levando-o ao colapso, pedimos o 
seu voto favorável à aprovação do PL 1011/2020, que inclui a categoria bancária no 
PNI contra a Covid-19.  
 

SE SOMOS ESSENCIAIS, MERECEMOS SER PRIORITÁRIOS! 
 

Bancários/as da Paraíba 
 


