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FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM CON-

CESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS, EMPREGADOS E VENDEDO-
RES EM ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS 

 
PANDEMIA IMPULSONIA DEMISSÕES 

DE COLEGAS POR TODO O ESTADO 
 

Durante o mês de maio a FENATRACON-RS Subsede Rio 
Grande do Sul acompanhou inúmeras demissões ocorridas 
por todo o Estado, algumas através de acordo com os mais 
os funcionários que tiveram os seus contratos rescindidos 
em suas concessionárias que compõe Grupos de Concessi-
onários na região metropolitana, esse fato foi motivado pe-
lo Covid-19 que atingiu em cheio o ramo de veículos em 
todo o Estado. Grupos de Concessionários informaram que 
essas demissões foram à primeira fase de outras que virão, 
pois o cenário que se apresenta com o isolamento necessá-
rio para a garantia das vidas é uma necessidade primordi-
al, mas cobra o seu preço, a FENATRACON também con-
corda que primeiro são as vidas humanas, para depois os 
recursos materiais, mas sabe que sem os postos de traba-
lho, ficará impossível manter as portas de muitos concessi-
onários abertas pós-pandemia, o cenário não é nada ani-
mador e aconselha a todos os trabalhadores a não gastar 
as suas reservas financeiras, pois não sabe por quanto 
tempo ainda teremos esse isolamento. Em muitos casos de 
demissão os trabalhadores foram acompanhados pela dire-
ção e equipe jurídica da FENATRACON-RS durante as reu-
niões de desligamento desses trabalhadores, para garantir 
que seus direitos estivessem assegurados. 
 
Diante do colapso ocasionado pela Covid-19, o coronavírus, 
em âmbito mundial, os sindicatos têm sido orientados por 
gestores, advogados e especialistas da área médica para 
suspenderem as assembleias com o fim de impedir qual-
quer tipo de aglomeração. Se caminharmos para um cená-
rio igual ao da Europa e EUA, com a rápida propagação do 
vírus, chegaremos a um momento em que as cidades co-
meçarão a ficar em quarentena com restrição de circula-
ção, sendo impossível a realização de assembleias. Com a 
isso a FENATRACON-RS resolveu realizar as assembleias 
virtuais através de software específico: 
https://meet.google.com/ 

 

Especializada na prestação 

de serviços para Empresas, 

Indústrias, Concessionários 

de Veículos, Prédios Comer-

ciais e Residências.  51 

3362-2285 

	

 

Dr. Edilson Machado 

Ortopedia e Dor 

CRM: 21518 RQE=12863 

Além de especialistas em 

Ortopedia e Dor, também 

possui Reumatologista, 

Neurologista, Ginecolo-

gista e Médicas de Famí-

lia. 

51  3468-6868 

51  3477-7718  
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EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA DA FENATRACON-RS SUB-
SEDE CANOAS-RS NA FORMA VIRTUAL 
 
Federação Nacional dos Trabalhadores em Concessionárias 
de Veículos, Empregados e Vendedores em Administrado-
ras de Consórcios - Fenatracon – Subsede no Rio Grande 
do Sul – Convoca os trabalhadores em concessionárias de 
veículos automotores do Estado do Rio Grande do Sul, para 
participar da Assembleia Geral Extraordinária Virtual, para 
tratar da seguinte ordem do dia: 1) Deliberar e autorizar a 
Federação Nacional dos Trabalhadores em Concessionárias 
de Veículos, Empregados e Vendedores em Administrado-
ras de Consórcios – Subsede Canoas – Rio Grande do Sul, 
Entidade Sindical de Grau Superior, Fenatracon, em ajus-
tar, deliberar, ratificar e aprovar as convenções coletivas 
de trabalho e acordos coletivos em substituição ao Sindica-
to dos Trabalhadores em Concessionários e Distribuidores 
de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul e o Sindicato 
dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado 
do Rio Grande do Sul 2018; 2019 e 2020 2) Deliberar e 
aprovar assinatura de convenção com o Sincodiv/RS e 
acordos coletivos podendo ajuizar dissídios se for necessá-
rio; 3) Autorizar o advogado Arlei Dias dos Santos – 
OAB/RS 27.436 em assinar convenções coletivas e acordos 
coletivos em nome da FENATRACON; 4) Assuntos Gerais: A 
Assembleia Virtual  será realizada através do link: 
meet.google.com/heg-rjrp-rpz  no dia 27 de maio de 2020 às 
10h da manhã. Deverá ser identificado o trabalhador com o 
nome completo, CPF e o nome do concessionário onde 
presta serviço. Canoas, 20 de maio de 2020. Luiz Gonzaga 
Neto – Presidente. 
 

Funcionário Qualquer Dúvida ou Ameaça de Rompi-
mento de Seus Direitos Não EXITE! Procure Imedia-
tamente o Nosso Sindicato; Estaremos Prontamente 
Alerta para Defendê-los e Orienta-los. 
 
 

 
Nossos endereços eletrônicos: 
juridico@fenatracon-rs.com.br 
financeiro@fenatracon-rs.com.br 
homologacao@fenatracon-rs.com.br 
secretaria@fenatracon-rs.com.br 
 
 

 

Produtos Naturais 

Canoas 

Rua Domingos Martins, 241 

Centro – Canoas 

51 3032-0779 

 

ASSISTENCIA JURÍDICA  
LIGUE 51 3425-0000 
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