SEST SENAT e ViaRio promovem ação para caminhoneiros
A Concessionária ViaRio, responsável pela administração e operação da Via Expressa
Transolímpica, em parceria com o SEST SENAT, em prol da Semana Mundial da Saúde, está
promovendo hoje, ação de atendimento aos caminhoneiros das 8h às 17h.
A ação está sendo realizada na base de atendimento ao usuário (sentido Barra da Tijuca) da
Via Expressa Transolímpica. Uma van do Sest/Senat está no local oferecendo gratuitamente
atendimentos de:
• Odontologia: Aplicação de flúor e orientações de saúde bucal;
• Fisioterapia: Massoterapia, ginástica laboral e orientação fisioterápica;
• Nutrição: Avaliação de IMC e orientações sobre alimentação saudável;
• Psicologia: Orientação sobre ansiedade, estresse, depressão e distribuição de cartilha sobre
álcool e drogas;
• Capacitação: Palestras sobre cursos de aperfeiçoamento profissional.
Com o tema “Quando eu pego a estrada, quem acelera é o Brasil”, a iniciativa tem o objetivo
de incentivar os caminhoneiros usuários da Transolímpica a cuidar da saúde e da sua
qualidade de vida.

Sobre a ViaRio

A Concessionária ViaRio S.A., formada pelas empresas CCR e Invepar, venceu a
concorrência para administrar por 35 anos a Via Expressa Transolímpica, que liga a Barra da
Tijuca (atura do Parque Olímpico) à Av. Brasil (Deodoro), na Zona Oeste, permitindo que o
tempo de trajeto na via entre esses dois pontos, seja realizado em 10 minutos.
Siga a ViaRio no Twitter @ViaRioo, no facebook e Instragram: @transolimpica.viario

Sobre o SEST SENAT

O SEST SENAT tem 148 unidades espalhadas pelo Brasil e 4 Unidades na região
metropolitana do Rio de Janeiro. Essas unidades oferecem atendimentos de saúde nas áreas
de odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição, além de centenas de cursos de formação e
capacitação profissional, atividades culturais, esportivas e de lazer. Todos esses serviços
estão disponíveis gratuitamente para os trabalhadores do transporte e seus familiares.
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