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A diretoria do Sindicato dos Rodoviários informa 
que as negociações salariais foram suspensas por um 
prazo de 90 dias, em decorrência da crise mundial na 
saúde pública por causa do novo coronavírus. O pre-
sidente Lutério Alves destaca que a pandemia afetou 
todos os segmentos, uns mais que os outros, e com a 
categoria não foi diferente.

“Nós estamos atendendo as determinações conti-
das nas MP 927, de 22 de março/2020, e MP 936, de 
01 abril de 2020. Neste momento, a legislação nos im-
possibilita de dar continuidade nas negociações e es-
tabelece prazo de 90 dias, podendo ser antecipado ou 
prorrogado”, explica o presidente. O Sindicato reforça a 
todos que, enquanto as negociações estão suspensas, a 
entidade está atenta quanto aos direitos dos trabalha-
dores representados. “Estamos agindo para que no fi-
nal possamos realizar boas negociações e que atendam 

Sindicato suspende negociações por 90 dias seguindo 
determinações de medidas provisórias
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aos anseios da categoria”, finaliza Lutério.

Acordos individuais

O Sindicato dos Rodoviários também esclarece que 
a medida provisória ainda permite às empresas nego-
ciarem diretamente com os trabalhadores acordos de 
redução da jornada de trabalho e de salário, ou até 
mesmo a suspenção de contrato de trabalho. A medida 
também é pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorro-
gado ou antecipado.

“É importante ressaltar para o trabalhador que isso é 
alheio à nossa vontade. Mesmo assim, estamos atentos 
às negociações para que ocorram dentro do que prevê 
a MP”, explica Lutério Alves. Ele reforça que o Sindica-
to está à disposição dos trabalhadores para esclarecer 
qualquer dúvida relacionada aos acordos assinados.

Presidente participa de assembleia na empresa Fadel
O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Luté-

rio Alves, participou de assembleia realizada com os 
trabalhadores na sede da empresa Fadel, no dia 17 
de abril. A empresa apresentou aos seus funcionários 
uma proposta de acordo emergencial, diante da crise 
provocada pelo novo coronavírus. Atendendo todas 
as recomendações das autoridades de saúde, a as-
sembleia foi realizada em área aberta e respeitando 
o limite de distanciamento entre as pessoas. 

“Ao contrário da maioria das empresas, a Fadel 
preferiu ter a participação do Sindicato na negocia-
ção do acordo coletivo. Isso é louvável, pois traz mais 
segurança tanto para a empresa quanto para os tra-
balhadores”, enfatiza o presidente. A proposta apre-
sentada consiste em redução na jornada de trabalho 

e de salário em 25% por um período de 90 dias, ga-
rantia da manutenção dos atuais empregos por 180 
dias, e manutenção das cláusulas previstas no acordo 
coletivo 2019/2020 até 31 de dezembro de 2020. 

A proposta foi aprovada pelos trabalhadores em 
sua totalidade.
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Sede do Sindicato dos Rodoviários permanece fechada seguindo as orientações de prevenção ao novo coronavírus

Sindicato mantém trabalho em home office
O Sindicato dos Rodoviários informa a todos asso-

ciados, não associados e empresas, que mantém o seu 
trabalho em sistema de home office, por força de de-
creto municipal. Segundo o presidente Lutério Alves, 
apesar da flexibilização do comércio e serviços, o aten-
dimento presencial na sede do Sindicato ainda não é 
viável. “Só poderíamos atender com uma barreira, ou 
seja, do portão para fora. E desta forma não atende às 
necessidades do nosso associado. Nós também esta-
mos ansiosos para voltar a receber o trabalhador em 
nossa sede, com um aperto de mão caloroso e ofe-
recendo nossos serviços habituais. Mas, infelizmente, 

neste momento ainda não é possível”, explica.
Por este motivo, a entidade vai manter, tempora-

riamente, o atendimento em home office pelos telefo-
nes e whatsapps:

Lutério Alves: (34) 9 8803-5024

Márcio Reis: (34) 9 8823-1052

Anabi Medeiros: (34) 99690-2542 

Alexandre Moreira: (34) 9 9994-4346
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O Sindicato dos Rodoviários informa que, neste 
período de pandemia do novo coronavírus, não está 
realizando o sorteio dos aniversariantes do mês. No 
entanto, posteriormente, quando esta crise passar e 
o atendimento na sede da entidade voltar à normali-
dade, todos os sorteios serão efetuados.

SORTEADO DO MÊS

Edilson continua atendendo aos associados, agora em seu 
salão particular

Serviço de corte de cabelo 
está disponível

O Sindicato dos Rodoviários esclarece a todos os 
associados que o serviço de corte de cabelo perma-
nece disponível, mesmo neste período de pandemia. 
O trabalho acontece no salão particular do Edilson 
Cabelereiro, na rua Miguel Abdanur, 433, no bairro 
Leblon. O telefone e whatsapp de contato é 34 - 9 
9909 7004.

É importante destacar que o atendimento obe-
dece às regras de segurança para a prevenção do 
Covid-19. Por isso, só é permitida a entrada de uma 
pessoa por vez no salão e é obrigatório o uso de 
máscara de proteção. O Sindicato informa que não 
é necessário apresentar a ficha de autorização do 
serviço.
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Via de regra, até o momento, os direitos trabalhis-
tas de uma rescisão do contrato de trabalho durante a 
pandemia são todos os direitos trabalhistas de quem é 
demitido sem justa causa, em situações normais.

Isso porque o estado de calamidade pública não 
altera em nada as demissões imotivadas por parte 
das empresas, mesmo as ocorridas durante o surto 
do coronavírus. E mais, a Medida Provisória 927/2020 
sequer tratou dessas demissões, já que o intuito era 
manter o emprego.

Sendo assim, o trabalhador demitido sem justa 
causa deve receber todas as verbas rescisórias, a 
saber:

Saldo dos dias trabalhados no mês da demis-
são; Aviso prévio indenizado, caso o patrão não 
dê a possibilidade do empregado cumprir; Férias 
vencidas, se o empregado tinha direito às férias e 
não chegou a usufruir; Férias proporcionais; Déci-
mo terceiro vencido, de ano anterior à demissão, 
se houver; Décimo terceiro proporcional aos meses 
trabalhados no ano da demissão; Levantamento do 
saldo total do FGTS; Multa de 40% sobre os depósi-
tos do FGTS; se preencher os requisitos, habilitação 
no seguro-desemprego.

Além disso, pode haver direitos “escondidos” na 
Convenção Coletiva da sua categoria, que é um docu-
mento assinado entre o sindicato dos trabalhadores e 

Direitos dos funcionários demitidos 
durante a pandemia do coronavírus

Categoria deve preservar a saúde
A diretoria do Sindicato dos Rodoviários faz um 

apelo à categoria para que se proteja durante esta 
pandemia do novo coronavírus. “Sabemos que a 
nossa profi ssão se enquadra em serviços essenciais 
e que, por esta razão, muitos estão trabalhando. 
Mas, pedimos para quem não está, que permaneça 
em casa. E quem tiver que sair, que se cuide”, reco-
menda o presidente Lutério Alves. Ele destaca que o 
sistema de saúde já não vinha funcionando adequa-
damente, em condições normais. E que pode chegar 
o momento em que dinheiro ou plano de saúde não 
serão soluções. “O nosso município não está prepa-
rado para uma epidemia, como nenhum outro está. 
E, por essas e outras, fi ca mais uma vez o nosso ape-
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o sindicato das empresas que prevê direitos para uma 
determinada categoria de trabalhador.

Qual o prazo para o pagamento da minha resci-
são? 

O prazo para pagamento é de 10 dias corridos, a 
contar do último dia de trabalho, independente se o 
aviso foi trabalhado ou indenizado, conforme art. 477, 
§ 6º da CLT.

E se o prazo não for respeitado? 
Se o prazo de 10 dias do artigo 477, § 6º da CLT não 

for respeitado, o empregador deverá arcar com uma 
multa no valor de um salário do empregado.

Meu patrão pode parcelar o pagamento da mi-
nha rescisão? 

Não. A meu ver não há possibilidade do parcela-
mento do pagamento de verbas rescisórias sem auto-
rização judicial. Se isso ocorrer, o patrão poderá arcar 
com uma multa no valor de um salário do empregado, 
já que estaria desrespeitando o artigo 477 da CLT, que 
estipula quitação das obrigações em 10 dias.

Gilmar José Raimundo 
Assessor Jurídico do STTRUR

lo. A vida está em primeiro lugar”, afi rma Lutério.
Ele ainda lembra que, infelizmente, algumas pes-

soas ignoram a situação. “Temos que reconhecer que 
estamos diante de um momento muito delicado, em 
função dessa ameaça que assola o nosso planeta. 
Até que se descubra a cura ou uma vacina, o único 
remédio é ter cuidado e preservar a nossa saúde”, 
fi naliza.


