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Prezados Empresários, 

Segue OFÍCIO FEBRLOT 054/2021, de 7 de julho, enviado à Caixa, para inclusão da classe 

lotérica como grupo prioritário para vacinação contra a COVID-19. 

A DIRETORIA 

 

Brasilia, 07 de Julho de 2021  

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  

SR. PAULO HENRIQUE ANGELO SOUZA  

D.D. VICE PRESIDENTE REDE DE VAREJO 

Senhor Vice Presidente,  

 Tomamos conhecimento que os funcionários de agencias bancarias e os  

trabalhadores dos Correios foram incluídos no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, através  do 

Programação Nacional de Imunização – PNI.  

 A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS LOTÉRICAS – FEBRALOT, como representante legal da Rede de Loterias, 

que é parceira da Caixa Econômica Federal,  vem respeitosamente solicitar de V.Sa. que interceda junto à 

Presidência da República e ao Ministério da Saúde, em favor dos empresários lotéricos e seus funcionários, cujas 

funções além dos serviços de jogos também praticam a rotina de correspondente bancário, por conseguinte 

fomos inclusive reconhecidos como atividade essencial, e estamos trabalhando desde o inicio da pandemia sem 

interrupção com atendimento direto à população, incluindo os beneficiários dos programas sociais do Governo 

Federal, notadamente durante esta grave crise sanitária que o país vem enfrentando.  

Entendemos ser pertinente nosso pleito que, após avaliação do Senhor Presidente, das razões elencadas abaixo, 

temos certeza que serão consideradas.  

1) Alta exposição diária ao vírus, através do contato humano + de 600 pessoas em média por dia passam numa 

casa lotérica, contato com dinheiro em espécie e documentos que podem ser uma fonte de transmissão do 

vírus; 

2) Nosso atendimento é 100 % presencial não tendo a opção de home office; 

3) 80 % da classe lotérica está abaixo dos 30 anos de idade, portanto ainda não abrangida pela vacinação. Apesar 

dos atendentes das Casas Lotéricas terem menos risco de morte,  as famílias destes ficam muito expostas, 

devido a característica do nosso trabalho de atendimento direto ao público, que tem em sua maioria idades 

em grupo de risco; 
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4) a Rede Lotérica conta com cerca de 78 mil pessoas entre atendentes e empresários, temos uma estimativa de 

7020 infectados, e 226 mortes.  Estes dados no ambiente da Casa Lotérica pela alta exposição ao vírus, devido 

ao contato com muitas pessoas diariamente estimamos que seja 20% maior; 

É importante ressaltar a necessidade de preservação da saúde não só dos empresários lotéricos e de seus 

atendentes, mas também aos familiares destes, a população desbancarizada que não tem acesso a uma internet 

que possibilite outro atendimento que não seja o presencial, além dos pensionistas , aposentados, que precisam 

ser atendidos por um sem numero de razões.  

A vacina é, hoje, a única solução para controlar  esta pandemia na Rede Lotérica,  que não tem como realizar 

distanciamento social e que se expõe diariamente de diversas formas durante o trabalho, para prestar os serviços 

delegados por nossa permitente a Caixa, diferente de outros grupos de riscos que podem adotar o distanciamento 

social e demais medidas de proteção.  

Inclusive, somos um grupo alvo de barreiras sanitárias, em territórios produtivos e podemos contribuir para 

reduzir a transmissibilidade, tamanho é o trânsito de pessoas em nossas lojas. 

Por todo o exposto, Senhor Vice Presidente, é que reafirmamos nossas considerações e contamos com o apoio  

de V.Sa, no trabalho de provar aos órgãos competentes que a inclusão dos empresários e trabalhadores das Casas 

Lotéricas no grupo prioritário do Programação Nacional de Imunização – PNI do COVID-19, é sobretudo uma forma 

não só de ajudar a Rede e a população a qual ela atende, mas também reconhecer o trabalho ininterrupto que 

esta categoria vem prestando à população brasileira. 

Jodismar Amaro 

Presidente FEBRALOT 
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