Rio de Janeiro, 31 de março de 2021
Ofício FNU-CUT nº 008-2021
Ilustríssimo Senhor Antônio Barra Torres
Diretor-presidente
C/c: Laurício Monteiro Cruz
Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
Marcelo Yoshito Wada
Diretor Substituto do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato
Coordenadora Geral do Programa Nacional de Imunizações
A FNU – Federação Nacional dos Urbanitários, legítima representante dos trabalhadores
dos setores de energia, saneamento, meio ambiente e gás, vem, através desta, solicitar a
Vossas Senhorias que incluam os trabalhadores e trabalhadoras da categoria como grupo
prioritário no Plano Municipal de Vacinação, enquanto prestadores de serviços
essenciais à população em todos os entes da Federação Brasileira, pelos seguintes
motivos:
Segundo dados da pesquisa “Risco de Contágio por Ocupação no Brasil”, nos
trabalhadores que atuam na área de energia, saneamento, meio ambiente e gás o nível do
risco de contágio por atividade é mais de 51% (cinquenta e um por cento) de chance de
contrair o coronavírus, enquanto executam suas atividades.
O estudo analisou as 2.500 atividades profissionais realizadas no país, nas quais os
profissionais estão mais vulneráveis a doenças por proximidade física e contato com outras
pessoas, por exemplo: técnicos de operação de fluidos (distribuição, captação, tratamento
de água, gases e vapor); técnicos de saneamento e de controle de meio ambiente;
operadores de estações de captação, tratamento e distribuição de água e afluentes;
eletricistas de rede área e subterrânea, técnicos de manutenção de linha de transmissão.
Dentre tantas outras.
Esses trabalhadores que desempenham atividade essencial, mesmo sob risco de
contaminação, não pararam de trabalhar desde que o início da pandemia.
Alguns locais passaram por adaptação com horário reduzido, escala de diferenciada e a
diminuição de trabalhadores dentro de veículos para atendimento técnico. Mas ainda assim
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existe risco, principalmente se considerarmos os locais com maior fluxo de pessoas e
utilização de transporte público para deslocamento até o trabalho e na volta para casa.

Essas categorias prestam serviços essenciais para sustentar as medidas de isolamento
social e de cuidados de saúde e abastecimento à população.
Sendo assim, solicitamos que os trabalhadores que atuam na área de energia, saneamento,
meio ambiente e gás que desempenham as atividades que os expõem à contaminação,
sejam incluídos como grupo prioritário no Plano Municipal de Vacinação.
Trabalhadores e Trabalhadoras Protegidos Salvam Vidas!
Seguro de ter o pedido acolhido, agradeço a atenção desde já.
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