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Ofício n° 37/2021 
 

Brasília-DF, 20 de abril de 2021. 
 
Ao 
Excelentíssimo Senhor, 
Ibaneis Rocha Barros Junior   
Governador do Distrito Federal 
 
 
 
 

Senhor Governador, 

 

O Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal – STIU-DF, CNPJ 
00.718.346/0001-20, localizado no SCS - QD 06 - BLOCO A – Ed. Arnaldo Villares - 7° andar – 
Brasília-DF – CEP: 70324-900, investido estatutariamente na condição de representante dos 
trabalhadores eletricitários que atuam no âmbito do DF, e ciente de sua responsabilidade de sempre 
atuar na defesa da categoria, em especial quanto à preservação da saúde e da vida dos profissionais 
mais expostos a acidentes e doenças, vem solicitar à Vossa Excelência que estabeleça no rol de 
prioridade do Plano Distrital de Vacinação contra a COVID-19, coordenado pela Secretaria de 
Estado de Saúde, a imunização dos trabalhadores representados pelo STIU-DF, que 
desempenham atividades essenciais em Brasília, nas seguintes empresas: 

 CEB Distribuição; 
 CEB Iluminação e Serviços S.A; 
 Eletrobrás Eletronorte; 
 Eletrobrás Furnas; 
 Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

A solicitação aqui formulada é respaldada por recente pesquisa realizada pelo 
LabFuturo e LABORe, da UFRJ  - Universidade Federal do Rio de Janeiro, que identifica um risco 
de contágio superior a 51% para trabalhadores que atuam na área de energia, saneamento, meio 
ambiente e gás (link de acesso à pesquisa: https://impactocovid.com.br/), fato que foi levado à 
Anvisa por meio da Federação Nacional dos Urbanitários -FNU 
(https://www.fnucut.org.br/vacina-fnu-solicita-a-anvisa-inclusao-dos-urbanitarios-em-grupo-
prioritario/) 

Os trabalhadores eletricitários do DF que desempenham atividades essenciais, 
mesmo sob risco de infecção e com as exigências de isolamento social impostas pela pandemia de 
COVID-19, não podem ter as suas atividades interrompidas, já que garantem o fornecimento 
ininterrupto de energia elétrica à população, permitindo o funcionamento dos hospitais, postos de 
saúde, instituições públicas e empresas. Nesta perspectiva, vários empregados foram infectados e 
alguns, infelizmente, perderam sua vida.  
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Sendo assim, reiteramos à Vossa Excelência a importância da priorização aqui 
demandada, suportada nos fatos e estudos supracitados, tendo em vista a essencialidade dos 
trabalhadores que atuam no sistema elétrico e o alto grau de sua exposição à COVID-19 no 
desempenho de sua atividade. 

Certos da consideração de Vossa Excelência, colocamo-nos à disposição para, se 
necessário, prestar maiores esclarecimentos a respeito dessa solicitação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 
 

 

Pelos Trabalhadores da CEB 
 
 
 
 

Fabíola Latino Antezana 
Pela Diretoria Executiva do STIU-DF 

Pelos Trabalhadores da Eletronorte 
 
 
 
 

David Gomes de Oliveira Santos 
Pela Diretoria Executiva do STIU-DF 

Pelos Trabalhadores de Furnas 
 
 
 
 
 
 

Pelos Trabalhadores do ONS 
 
 
 
  
Com cópia: 
Victor Paulo Araújo Santos  
Secretário de Estado de Relações Institucionais do Distrito Federal 
vitor.santos@buriti.df.gov.br    


