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Governo Federal
prioriza vacinação
dos trabalhadores
de transporte
Quase 208 mil proﬁssionais receberão as doses
do imunizante Sinovac a partir desta semana
NÚMEROS
O MINISTÉRIO DA SAÚDE ANUNCIOU, no último dia 23 de
junho, que os proﬁssionais do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso de passageiros estão contemplados e serão
priorizados na vacinação contra o coronavírus. O governo federal
destinará um novo lote, com mais de 7 milhões de vacinas Covid19 para todos os estados e Distrito Federal.
A boa notícia veio após reivindicações do setor, através da CNT
(Confederação Nacional do Transporte) e da Abrati, para que o
grupo fosse incluído como prioritário, uma vez que esses proﬁssionais são fundamentais para o funcionamento do país e pelo
risco a que estão expostos em suas atividades rotineiras. Segundo
o 25oº Informe Técnico, da Secretaria de Vigilância em Saúde
(Ministério da Saúde), aproximadamente 208 mil proﬁssionais de
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transporte serão imunizados com a primeira dose da vacina da
Sinovac (Butantan). A região Sudeste, que concentra maior número de proﬁssionais do segmento, receberá 117.701 doses, seguida da
região Nordeste, com 35.531 doses. A região Sul do país receberá
30.366 doses; o Centro Oeste, 13.914 doses e o Norte, 10.391 doses.
O presidente da CNT, Vander Costa, além de encaminhar o
pedido de priorização desses trabalhadores, colocou à disposição
do governo as 157 unidades operacionais do SEST SENAT em todo
o Brasil como pontos de vacinação para a campanha.
Para Leticia Pineschi, conselheira da Abrati, ﬁca ainda mais evidente a importância da imunização dos proﬁssionais do transporte interestadual regular pelo papel que cumprem como serviço
essencial. “Com as empresas regulares, esses motoristas e outros
proﬁssionais estão sempre protegidos e, agora, estarão ainda mais,
reﬂetindo essa segurança também para os passageiros”, comemora
Letícia.

Ônibus adaptados pela
Mercedes-Benz começam
a vacinar contra a Covid-19
Iniciativa começou no dia 14 de junho, em Maceió,
e beneﬁciará comunidades carentes localizadas
em regiões de difícil acesso em todo o país
OS ÔNIBUS DOADOS E TOTALMENTE ADAPTADOS pela
Mercedes-Benz à Cruz Vermelha deram a largada para rodar o
país e percorrer mais de 10 mil quilômetros vacinando a população brasileira. Os veículos (modelos O 500 R rodoviário e OF 1519
urbano) vão visitar várias cidades e ajudar na imunização de cerca
de 4 mil pessoas por mês, o equivalente a quase 150 mil beneﬁciados em três anos. Com essa parceria, a Mercedes-Benz pretende
alcançar especialmente a população de difícil acesso que vive em
alto grau de vulnerabilidade social.
A iniciativa da montadora, que tem o apoio do Governo da
Alemanha, é mais uma que envolve o setor rodoviário em ações
de combate à pandemia, como mostrou a última edição da Revista
Abrati, que detalhou o empenho das empresas rodoviárias de passageiros no transporte e na doação de alimentos, equipamentos e
insumos para minimizar os efeitos da COVID-19.

Os ônibus da vacinação, como estão sendo chamados, possuem
dois roteiros diferentes. Um dos veículos, o O 500R iniciou sua
caravana em Maceió (AL), no dia 14 de junho, e seguirá para Natal
(RN), Fortaleza (CE) e São Luís (MA) percorrendo um total de 4,35
mil km. O outro veículo, modelo OF1519 cumprirá um roteiro que
inclui Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Campo Grande
(MS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) e Rio Branco
(AC). Ao todo, 36 voluntários estão envolvidos na campanha.
Para o presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América
Latina, Karl Deppen, o objetivo é oferecer mobilidade e segurança
na imunização de famílias carentes. “Estamos orgulhosos com
mais essa parceria humanitária que preserva vidas e que está
alinhada à estratégia de responsabilidade social da nossa Empresa.
Essa é uma forma de construir pontes com a comunidade e com
os usuários de ônibus em meio à pandemia”.
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Para rodar como unidades de saúde móveis, os veículos passaram por uma transformação. Todos os assentos foram retirados
dando lugar a ambientações desenvolvidas para aplicação das
doses de vacina. Foi instalado um sistema de ener-gia solar para
garantir o abastecimento de energia nas geladeiras de vacinas e,
no interior dos veículos, uma tecnologia à base de luz ultravioleta
contribui para melhor higienização e segurança sanitária.
Ao longo da pandemia, a Mercedes-Benz do Brasil tem participado de muitas outras iniciativas de combate ao Covid-19 (ao lado).
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