
INDUSTRIÁRIOS

Documentos obrigatórios:

1ª DOSE:

• É necessário apresentar carteira de trabalho ou contracheque, documento de identidade e
declaração  da  empresa  (modelo  disponível  no  final  do  documento)  com indicação  de
CNAE  e  sua  descrição.  Não  serão  imunizados  moradores  de  Novo  Hamburgo  que
trabalham em outros municípios.

• Documento com foto.

• Para moradores de Novo Hamburgo: Cartão SUS de Novo Hamburgo ou comprovante de
residência no nome de quem será vacinado. No caso do comprovante estar em nome de
outra  pessoa,  é  necessário  registrar  em  cartório  declaração  de  que  a  pessoa  a  ser
vacinada reside no local. São aceitos como comprovante de residência: contas de energia
elétrica, água, telefone fixo/ móvel, internet e cópia do contrato de aluguel, neste caso
também autenticada em cartório. 

Documentos obrigatórios

2ª DOSE

• Documento com foto

Comprovante da aplicação da 1ª DOSE (caso não tiver o comprovante apresentar o 
Cartão SUS de Novo Hamburgo ou comprovante de residência de Novo Hamburgo no 
nome da pessoa a ser vacinada.

- Quem são os trabalhadores da indústria?

Todos empregados registrados dos seguintes setores industriais:

-  Produção,  transformação  e  extração  florestal,  de  petróleo,  gás  e  minerais;
-  Fabricação  de  alimentos,  bebidas,  calçados  e  acessórios,  derivados  do  petróleo  e
biocombustível, fumo, máquinas e equipamentos, móveis, papel e celulose, produtos de metal, de
minerais não metálicos e metalurgia, produtos químicos, farmoquímicos, e farmacêuticos, roupas
e tecidos;

- Produção e manutenção de veículos e outros equipamentos de transporte, bem como atividades
auxiliares dos transportes;

- Coleta, produção e tratamento de energia, gás, água, esgoto, resíduos;

- Atividades de correio e entregas, de telecomunicações, de impressão, gravação e reprodução;

- Construção Civil;

- Atividades de educação, saúde e segurança dos trabalhadores da indústria.



LISTA COMPLETA DE ATIVIDADES DA INDÚSTRIA CONTEMPLADAS NO GRUPO
PRIORITÁRIO E A CNAE:

CNAE 02: Produção Florestal (extração de madeira, produção de carvão, coleta de látex, CNAE:
210107, 210108, 220901, 220902, 220904)

CNAE 05: Extração de carvão mineral

CNAE 06: Extração de petróleo e gás natural

CNAE 07: Extração de minerais metálicos

CNAE 08: Extração de minerais não-metálicos

CNAE 09: Atividades de apoio à extração de minerais

CNAE 10: Fabricação de produtos alimentícios

CNAE 11: Fabricação de bebidas

CNAE 12: Fabricação de produtos do fumo

CNAE 13: Fabricação de produtos têxteis

CNAE 14: Confecção de artigos do vestuário e acessórios

CNAE  15:  Preparação  de  couros  e  fabricação  de  artefatos  de  couro,  artigos  para
viagem e calçados

CNAE 16: Fabricação de produtos de madeira

CNAE 17: Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

CNAE 18: Impressão e reprodução de gravações

CNAE 19: Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis

CNAE 20: Fabricação de produtos químicos

CNAE 21: Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos

CNAE 22: Fabricação de produtos de borracha e de material plástico

CNAE 23: Fabricação de produtos de minerais não-metálicos

CNAE 24: Metalurgia

CNAE 25: Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos

CNAE 26: Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos

CNAE 27: Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos

CNAE 28: Fabricação de máquinas e equipamentos

CNAE 29: Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias

CNAE 30: Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores

CNAE 31: Fabricação de móveis

CNAE 32: Fabricação de produtos diversos

CNAE 33: Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos

CNAE 35: Eletricidade, gás e outras utilidades



CNAE 36: Captação, tratamento e distribuição de água

CNAE 37: Esgoto e atividades relacionadas

CNAE 38: Coleta, tratamento e disposição de resíduos

CNAE 39: Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

CNAE 41: Construção de edifícios

CNAE 42: Obras de infraestrutura

CNAE 43: Serviços especializados para construção

CNAE 45: Reparação de veículos automotores e motocicletas

CNAE 49: Transporte terrestre

CNAE 52: Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes (concessionárias de rodovias,
pontes, túneis e serviços relacionados, NAE: 5221400)

CNAE 53: Correio e outras atividades de entrega

CNAE  56:  Alimentação  (fornecimento  de  alimentos  preparados  preponderantemente  para
empresas, CNAE: 5620101)

CNAE  59:  Atividades  cinematográficas,  produção  de  vídeos  e  de  programas  de  televisão;
gravação de som e edição de música (estúdios cinematográficos, CNAE: 5911101)

CNAE 60: Rádio e TV

CNAE 61: Telecomunicações

CNAE  71:  Serviços  de  arquitetura  e  engenharia;  testes  e  análises  técnicas  (serviços  de
engenharia –

CNAE: 7112000, Serviço Social da Indústria (Sesi) -  serviços de perícia técnica relacionada à
segurança do trabalho - Serviço Social da Indústria (Sesi), CNAE: 7119704)

CNAE 77:  Aluguéis  não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros (aluguel  de
andaimes, CNAE: 7732202)

CNAE 85: Educação (Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria (Senai) - Outras atividades
de ensino não especificadas anteriormente, CNAE: 8599699)

CNAE 91: Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental (restauração e conservação de
lugares e prédios históricos, CNAE: 9102302)

Veja abaixo o modelo de declaração necessária:




