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Brasilia, 08 de dezembro de 2020.

Excelentissimo Senhor
EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saide
Brasilia/DF
Assunto: Inclusaéo de profissionais do transporte na Campanha
contra a Covid-19.

Nacional de Vacinagaio

Senhor Ministro,

Ao parabenizar as iniciativas do Governo Federal no combate 4 pandemia ocasionada
pela Covid-19, a Confederagao Nacional do Transporte — CNT, entidade de grau superior
que representa as empresas de transporte brasileiras, solicita a incluso de caminhoneiros,
profissionais de transporte coletivo rodovidrio de passageiros (motoristas e cobradores),
profissionais da aviagao e portudrios no grupo prioritario na Campanha Nacional de
Vacinagao contra a Covid-19.

Esses profissionais séo os responsaveis pela prestagdo dos servigos de transporte de
vacinas, pessoas, alimentos, medicamentos e outros suprimentos necessdrios para
atravessarmos 0 momento critico que se abateu sobre o pais.
A proposta visa contribuir com a protec&o da populagao contra as formas mais graves da
Covid-19 e diminuir a cadeia de transmiss&o desta doenga respiratéria, uma vez que, sejam
nos ares, portos, estradas ou vias urbanas, esses profissionais séo fundamentais para o
funcionamento do pais.
Por oportuno, colocamos, desde ja, as 157 Unidades Operacionais do Servi¢o Social do

Transporte

(SEST)

e do

Servigo

Nacional

de

Aprendizagem

do

Transporte

(SENAT),

instaladas em todas as unidades da federagdo, a disposigdo para a aplicagao das vacinas.

Certo do reconhecimento da importaéncia da manutencdo da satide dos profissionais do

transporte e confiando na aprovacao da presente solicitagao, reiteramos votos de mais elevada
estima e consideracfio.
Atenciosapfiente,

ywI.

h

ANDER COSTA
Presidente

[C’/C para: Excelentissimo Ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto; Excelentissimo Ministro de
Estado

da

Infraestrutura,

Senhor

Tarcisio

Gomes

de

Desenvolvimento Regional, Rogério Simonetti Marinho]

Freitas;

e

Excelentissimo

Ministro

de

Estado
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