
 

 

Niterói, 08 de abril de 2021 

Ofício n° 005 /2021 

Exmo. Sr. Dr. Marcelo Queiroga 

MM. Ministro da Saúde  

Brasília - DF 

Ref.: INCLUSÃO DOS DE VACINAÇÃO TRABALHADORES  

DE POSTOS E SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS  

NA FASE 4 DA VACINAÇÃO DA COVID 19.  

 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,  

   O Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de 

Combustíveis e Derivados de Petróleo, Troca de Óleo, Lava Rápido e Loja de 

Conveniência de Niterói e Região  –  SINPOSPETRO NITEÓI E REGIÃO, por seu 

Presidente Alexsandro Silva, que abaixo subscreve, vem à presença de V. Ex.ª, neste 

grave momento de Pandemia, que assola o mundo e nosso País, em nome dos seus 

representados, especificamente neste caso os trabalhadores em Postos e Serviços de 



 

 

Combustíveis do Estado do Rio de Janeiro, solicitar seus elevados préstimos para incluir 

nossa categoria na fase 4 (quatro) da vacinação da COVID 19, juntamente com as 

categorias que estão na referida fase pelos motivos abaixo elencados: 

    Assinalamos a Vossa Excelência, que a categoria profissional 

dos denominados “frentistas” em todo Brasil, corresponde a aproximadamente 500 mil 

trabalhadores em postos de combustíveis de todo o País e se encontram exatamente 

em rota de colisão da infausta Pandemia, por se tratar de serviço essencial à população.  

                                    Destarte arguir que a categoria em todo período de pandemia 

está de prontidão, em atendimento à toda sociedade, inclusive no abastecimento de 

ambulâncias, bem como, de caminhões de transporte de cargas e ônibus de 

passageiros, realizando um papel fundamental em rodovias e cidades tendo exposição 

direta ao vírus. 

Mediante tal esclarecimento, estamos encaminhando o presente 

requerimento, com base nas medidas tomadas pelas autoridades, fazendo-se 

necessária a aplicação das mesmas medidas, de vacinação, para os trabalhadores 

em Postos e Serviços de Combustíveis do Estado do Rio de Janeiro, tendo em 

vista que os trabalhadores têm contato próximo direto e durante toda a jornada 

de trabalho com clientes no ambiente de trabalho, o que os coloca e aos demais 

em risco iminente de contágio do novo coronavírus, além de se enquadrarem 



 

 

como serviço essencial, e, portanto, indispensáveis à população, ora disciplinado 

pelo Decreto nº 10.329, de 28 de abril de 2020, que alterou o Decreto nº 10.282, de 

20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

definindo os serviços públicos e as atividades essenciais, conforme abaixo: 

 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos 

e as atividades essenciais. 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 

2020, deverão resguardar o exercício e o 

funcionamento dos serviços públicos e atividades 

essenciais a que se refere o § 1º. 

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais 

aqueles indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, assim 

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 

em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população, tais como: 

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição 

e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, 

gás liquefeito de petróleo e demais derivados de 

petróleo. (GRIFOS NOSSOS) 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.329-de-28-de-abril-de-2020-254430286?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3FqSearch%3Ddecreto%252010.329
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm#art3%C2%A71xxvii


 

 

Desta forma, estamos encaminhando o presente ofício à V. Exa, objetivando a 

inclusão dos trabalhadores de Postos e Serviços de Combustíveis na fase 4 

(quatro) da vacinação de COVID 19, juntamente com as categorias que estão na 

referida fase, vez que, atuamos diretamente com a população brasileira e somos 

imprescindíveis na atuação de linha de frente desse insidioso vírus que assola 

mundialmente.  

Certos de podermos contar com vossa prestimosa colaboração, 

subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

                                        

                                                                                                            Alexsandro Silva  

  SINPOSPETRO Niterói e Região 

  


