
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2021.
Ofício nº 03/2021

Ao Ilmo Sr.
PREFEITO DO MUNICIÍPIO DO RIO DE JANEIRO
c/c SECRETÁRIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Ref.: Prioridade de vacinação

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS URBANO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, FRETAMENTO,
TURISMO, ESCOLAR, CARGAS, LOGÍSTICA E DIFERERENCIADOS DO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO - SINTRUCAD-RIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.635.706/0001-83,
neste ato representado por seu Presidente, Sr. SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, vem,
respeitosamente, esclarecer e requerer o seguinte:

O SINTRUCAD-RIO representa 65.000 (sessenta e cinco mil) motoristas e trabalhadores
em empresas de transporte de passageiros urbano, intermunicipal, interestadual,
turismo, fretamento, empresas de transporte, armazenamento, entrega e logística de
cargas em geral e diferenciados no Município do Rio de Janeiro.

Conforme Decreto Federal nº 10.342, de 04/05/2020, todas as atividades acima discriminadas
foram incluídas no rol de atividades essências durante a pandemia de COVID-19, fato que
obriga os trabalhadores representados pelo  SINTRUCAD-RIO a continuarem desempenhando
suas atividades, expondo-os à alto risco de contaminação pelos SARS-COV-2, haja vista que
estão em contato direto com uma coletividade de pessoas diariamente.

Assim, solicitamos ao Município do Rio de Janeiro que inclua os trabalhadores dos
segmentos acima citados no rol de pessoas com prioridade de vacinação para
imunização ao coronavírus SARS-COV-2.

Cabendo ao sindicato a responsabilidade constitucional de colaborar com o Poder Público na
defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria (art. 8º, III, CF), colocamos à
disposição do Município do Rio de Janeiro o Centro Médico de Campo Grande (subsede)
situado na rua Jaguaruna nº 283 - Campo Grande e o Centro Cultural situado na rua Camerino,
66, Centro, para auxiliar na vacinação dos rodoviários.

Por fim, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, desejando aos novos
gestores públicos recém empossados uma administração profícua e justa.

Cordialmente.

Sebastião José da Silva- Presidente
SINTRUCAD-RIO


