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MOSSORÓ (RN), 16 DE ABRIL DE 2021 

 

 

 

 

À  

EXCELENTÍSSIMA SENHORA MARIA DE FÁTIMA BEZERRA 

GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Centro Administrativo do Estado 

Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova - Natal/RN. CEP: 59064-901 

 

 

 

 

Ref.: Inclusão da Categoria dos Bancários como Grupo Prioritário no RN + 

Vacina 

 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CRÉDITO DE 

MOSSORÓ E REGIÃO - SINTEC, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 08.481.293/0001-88 com sede à Avenida Abel Coelho, s/n, Abolição 

III, Mossoró/RN, representado por seu Coordenador Geral, Sr. FRANCISCO 

ALFREDO DE ASSIS NETO e através de sua assessoria jurídica vem, à presença de 

Vossa Excelência, expor e ao final requerer: 

 

CONSIDERANDO ser de conhecimento geral a classificação da situação mundial do 

novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia e o rápido crescimento do número de 

casos e de óbitos, registrados em várias cidades de todas as cinco grandes regiões do 

país nos últimos dias e que a COVID-19 se alastrou por todo o território nacional, tendo 

sido observado o aumento das taxas de ocupação em hospitais públicos e privados, 

chegando, em determinados locais, a níveis acima de 90%. 

 

http://www.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=10374&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Governador
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CONSIDERANDO que o objetivo principal da vacinação é o de reduzir casos graves e 

óbitos pela COVID- 19, demonstrando ser de fundamental importância alcançar altas e 

homogêneas coberturas vacinais, sendo a definição de grupos prioritários para a 

vacinação e, neste cenário os grupos de maior risco para o agravamento e óbito 

decorrentes da COVID-19, deverão ser priorizados e que o público-alvo da campanha 

estadual de vacinação contra a COVID-19 foi priorizado segundo os critérios de 

exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. 

 

CONSIDERANDO que a atividade bancária é considerada essencial nos termos do 

Decreto n° 10.282 de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto n° 10.329 de 28 de 

abril de 2020, que regulamenta a Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 e tem por 

finalidade atender às demandas de todos os clientes, usuários dos serviços e de toda a 

sociedade, inclusive dos beneficiários das políticas públicas vigentes, como o auxílio 

emergencial. 

  

REQUER seja incluída a categoria bancária na CAMPANHA DE VACINAÇÃO 

CONTRA COVID-19 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, em caráter 

emergencial, como Grupo Prioritário. 

  

Sem mais para o momento, aproveita o ensejo para renovar os votos de estima e 

consideração, pelo que subscreve. 

 

Atenciosamente, 

 

 

FRANCISCO ALFREDO DE ASSIS NETO 

Coordenador Geral do SINTEC 


