AOS ASSOCIADOS DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS RJ
FICA SUSPENSA A COBRANÇA DA MENSALIDADE DO SINDICATO NO MÊS
DE ABRIL, ISTO É, QUE ENTRARIA NO CONTRACHEQUE DE 05 DE MAIO.

AVISO-AO-QUADRO-SOCIAL!
O ASSOCIADO NÃO VAI PAGAR A MENSALIDADE DO SINDICATO
DO MÊS DE ABRIL. CASO PERMANEÇA O ISOLAMENTO SOCIAL A
MEDIDA PODERÁ SER PRORROGADA. NÃO AO CORONAVÍRUS!

Aos companheiros e companheiras associados ao
nosso sindicato
Estamos todos irmanados na luta contra a
pandemia do novo coronavírus. O sindicato tem
bravamente defendido junto às autoridades, ao
sindicato patronal Rioônibus, aos consórcios e às
empresas que tomem medidas para em
primeiríssimo lugar preservar a vida e a saúde da
família rodoviária e também com muita
determinação a manutenção dos empregos. Temos
certeza, que se houver o necessário isolamento
social, com a redução drástica da circulação de
pessoas vamos passar por essa crise com o mínimo
de perda de vidas humanas. O governo dos
Estados Unidos já disse que em seu território estão
se preparando para 140 mil mortes e os cálculos
mais otimistas para o nosso país - se as medidas de
isolamento social forem adequadas, as mortes em

território brasileiro passarão do número de 44.000.
O comandante do Exército, que tem feito à
desinfecção/limpeza de locais públicos – disse que
a pandemia do coronavírus é o maior desafio de
sua geração. Portanto, o esforço de todos deve
estar na mesma dimensão da pandemia. Nossa
categoria vem realizando um enorme sacrifício
com redução de jornada e de salários para manter
o transporte daqueles que fazem os serviços
essenciais. Concluímos no dia 31/3, após a decisão
do Governo do Estado de prorrogar por mais
quinze (15) dias a política de isolamento social,
que o sindicato deveria fazer um esforço a mais
para que o associado não tivesse mais redução de
seu salário. Mesmo sabedor que o impacto da
mensalidade do sindicato é pequeno, raciocinamos
que no quadro atual qualquer quantia faz falta. E
resolvemos suspender a cobrança da mensalidade
do mês de abril, podendo ser estendida caso a crise
perdurar por mais tempo, e até a situação voltar à
normalidade. Com essa medida estamos
cuidando do que o sindicato tem mais precioso,
seu quadro de associados. Estamos confiantes de
que dias melhores virão e que unidos sairemos
dessa crise. Unidos somos fortes e venceremos!

Rio, 02/04/2020.
Sebastião José da Silva - Presidente

