
MY WHY: COVID-19 VACCINE

MEU PORQUÊ é
honrar 

meu irmão.

“A vacina hoje representa um refrigério em meio ao deserto 
em que estamos caminhando, é a esperança que temos de 
um dia podermos voltar a nos reunir com nossas famílias e 

amigos, a esperança de que novos tempos viram, representa 
um alivio para nossas almas que vivem angustiadas, com 

medo do dia de amanhã, com medo de acordar em uma cama 
de hospital e com medo de enterrar um ente querido. Esse 
vírus veio de repente e balançou o alicerce de todos nós, e 

foi capaz de arrancar lágrimas até dos mais fortes, eu sou a 
experiência viva disso, pois, enterrei meu irmão de 54 anos 

que não resistiu a esse vírus e se foi, levando com ele parte de 
nossos corações e muitas das nossas lágrimas, sinceramente 

não entendo como as pessoas mediante a todo esse cenário 
continuam duvidando da força e da existência desse vírus 

e fazendo prova da própria imunidade, os casos aumentam 
a cada dia, as mortes aumentam a cada dia, em cada lugar 

aonde passamos podemos ver rostos tristes, os hospitais estão 
lotados, não tem médicos suficientes e mesmo assim muitos 

continuam desrespeitando os protocolos e se recusando a 
tomar a vacina, eu sei que muitos tem medo das reações, mas 
eu me pergunto se não é melhor ter medo das reações, do que 

viver com a culpa de ter trago o vírus para dentro de nossos 
lares e acabar perdendo quem mais amamos. Hoje a vacina é 

a única esperança em que podemos nos agarrar. Uma coisa 
é certa, o vírus é real e eu e minha família iremos tomar a 

vacina assim que ela estiver disponível e o meu conselho hoje 
é: levem uma picada da vacina, para não precisarem levar um 

caixão.”
- Sebastião, Encarregado de Produção

“Estamos lutando contra algo invisível e que vem tirando muitas 
vidas. A vacina nos dará de volta a liberdade que o novo vírus 
“Covid-19” nos tirou, como o retorno das aulas na faculdade, 
pois hoje estamos estudando de forma online e com isso 
acabamos perdendo um pouco da qualidade dos estudos, a 
segurança de fazer um cumprimento, ou de receber um abraço, 
moro com meus pais e tenho a preocupação de que eles possam 
ser contaminados, com certeza sua vinda será essencial.”

- Allan, Assistente de Atendimento ao Cliente 

MEU PORQUÊ é

meus pais.
proteger

What to share your COVID-19 vaccine story? 
Visit www.surveymonkey.com/r/KVVTKHP  
or scan the QR code to complete the  
MY WHY: COVID-19 Vaccine survey. 



MEU PORQUÊ é

minha esposa.
proteger

MEU PORQUÊ é 

vida normal.
para voltar a uma
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MEU PORQUÊ é 
manter minha família, 

amigos e colegas seguros.

“A vacinação para mim representa segurança. É a única 
forma que acho possível de manter minha família, amigos 
e colegas seguros. Hoje temos uma insegurança e medo 
gigante quando olhamos para fora de nossos lares, temos 
medo de nos contaminar em qualquer lugar, medo de 
ter qualquer tipo de doença e ter que ir ao hospital, ou 
medo de ter que carregar a culpa de transmitir esse vírus 
a alguém. Portanto, a vacina é a esperança de que dias 
melhores virão, poderemos voltar a nos reunir com amigos 
e família, voltar a andar na rua, no carro, e as vezes na 
própria casa, sem ter que ter um peso nos ombros, uma 
preocupação constante. Eu com certeza vou me vacinar 
e a toda minha família assim que disponível, pois tenho 
certeza que isso é o melhor para todos!”

- Claudenir, Operador de Empilhadeira

“Sou grato a Deus pelo emprego, sou grato a Deus por 
tudo em minha vida, porém não posso deixar de dizer 

que estamos vivendo uma realidade a ponto de perdemos 
vidas. O problema de tudo isso chama-se COVID-19, que se 

iniciou no mês de março de 2020, e não sabemos quando 
vai terminar. Mas creio que já o suficiente para dizer.

Quero ser vacinado, ficar imune e voltar a ter uma vida 
normal. “EU QUERO SER VACINADO” Enquanto isso 

continuarei mantendo o distanciamento e a utilização de 
máscaras e uso de álcool em gel.”

- Duílio, Operador de Máquina 

“Minha esposa sofre de Esclerose múltipla e sabemos 
que devido a sua doença, o vírus poderia afeta-la de forma 
mais grave.  Eu quero ser vacinado para a segurança da 
minha esposa e da minha família, acredito que só com a 
vacina poderemos retornar a vida “normal”. 

- Laudelino, Operador de Empilhadeira



MEU PORQUÊ é 

precioso para nós.

preservar o que é mais

MEU PORQUÊ é 
para segurança

pessoal.

MEU PORQUÊ é 

segurança.
para nos trazer
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“No início do ano fui contaminado pelo vírus, os sintomas 
foram leves, porem o medo de transmitir para a minha 
família e colegas foi muito grande. A vacina nos trará a 
segurança de trabalhar, estudar e estar perto de quem 
amamos.”

- Marco,  Vistoriador 

“A vacina nos traz mais segurança, e além de tudo, é 
um símbolo de esperança para que possamos passar 
desse momento difícil de pandemia que estamos vivemos 
atualmente.”

- Johnny, Supervisor de Produção

“A tão aguardada vacina além de ser símbolo de esperança 
também representa o conforto. Conforto em poder retomar 

nossas vidas, retomar o emprego de muitos chefes de 
família, retomar a educação e a liberdade das nossas 

crianças e de todos nós. O mundo não será mais o mesmo 
após essa pandemia, mas desejo que os velhos hábitos 
sejam renovados por outros muito melhores, com mais 

amor, empatia e a força de sempre recomeçar. O principal 
sentido dessa vacina é preservar o que temos de mais 

precioso: a nossa vida e a de quem amamos.”
- Giovanna, Analista de Suprimentos



MEU PORQUÊ é 

melhores.
para dias

MEU PORQUÊ é 
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“Tomar a vacina para mim é como que se uma porta 
se abrisse a minha frente, onde pudesse ver através 
dela um futuro novo, coberto de esperança, onde novas 
expectativas para a vida irão renascer, novos sonhos 
irão brotar em nossos corações. Será o passaporte para 
voltamos ao “”normal””, é o portal para sairmos das 
incertezas de um cenário que colocou fim em muitos 
sonhos, ceifou milhares de vidas, tirou o emprego de 
diversas pessoas, tirou o pão da mesa de muitas famílias, 
encerrou inúmeros CNPJ’s. A solução para este caos é por 
intermédio da vacina, que nos possibilita depois de mais 
de um ano, a retornamos as nossas rotinas, onde unidos 
precisaremos trabalhar pela RECONSTRUÇÃO deste 
mundo que tanto sofreu, sofre e sofrerá com os reflexos 
desta crise sanitária que a COVID-19 causou. Enquanto 
isso continuarei mantendo o distanciamento e a utilização 
de máscaras e uso de álcool em gel.”

- Renan,  Auxiliar Administrativo

“Há um ano tivemos a notícia que um vírus 
desconhecido estava destruindo fronteiras de uma 
forma rápida e mortal, o desespero foi enorme ao 

ponto de faltar itens básicos no mercado. As pessoas 
não se preveniam e algumas (apesar do desespero) 

sequer acreditavam no que estava por vir. E finalmente 
chegamos ao estado atual de calamidade, onde 

além do vírus em si, estamos com falta de recursos, 
desemprego, fome, transtornos psicológicos, entre 
outras coisas. Apesar de todas essas mudanças de 

hábitos, sofrimentos e perdas, tivemos força para 
seguir em frente e hoje estamos aqui! Gratidão 

por aqueles que venceram, conforto e força para 
aqueles que estão passando por qualquer dificuldade 

atualmente. No meio de tantas mudanças não tão boas, 
há uma esperança, esperança aquela que devemos nos 

agarrar, pois é a única que temos e que nos levará a 
normalidade em meio de tanta guerra emocional. 
A pergunta não é se iremos tomar a vacina e sim 

porque não tomar? Não há motivação melhor do que 
olhar a realidade que está a nossa volta! 

Eu quero a vacina sim! É a minha esperança por dias 
melhores para todos nós”!”

- Jully Ana, Comprador Júnior


