
BOLETIM SINURGS
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DO RGS 

                                                                                                                                      
FILIADO A CNPL

EDIÇÃO 1º TRIMESTRE - ABRIL/2020

CORONAVÍRUS – COVID19: SINURGS suspende 
atendimento presencial ATÉ 30.04.2020!

NUTRICIONISTA procure o SINURGS antes de assinar 
quaisquer acordos sem a validação do teu Sindicato!!! Não 
estás sozinho, estamos aqui para ajudá-lo, sempre!!! 

Dentro do “PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO 
EMPREGO E DA RENDA” o cenário que se apresenta atualmente 
são alterações nas relações trabalhistas com as MPs 927 e 936, 
esta em debate no Supremo Tribunal Federal (STF), a ser julgada 
nesta semana, como Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADIn) n.º 6363, o SINURGS está em negociação coletiva com 
Sindicatos patronais; esta prática concede maior validade e 
segurança jurídica para a aplicação tanto da redução da jornada 
e do salário quanto da suspensão do contrato de trabalho. 
Nesse entendimento estamos buscando negociar com os 
sindicatos patronais minimizando as perdas dos profissionais 
nutricionistas na defesa dos seguintes pontos:

•Redução da jornada e salário com a participação do 
Sindicato;

•Benefício emergencial de preservação do emprego com 
base na média do seguro-desemprego;

•Suspensão do contrato de trabalho com benefício 

ATENÇÃO: "Ministro Lewandowski do STF, em 13.04.2020, 
rejeitou recurso da Advocacia da União, que havia pedido a 
reconsideração da decisão liminar. Nesse contexto fica mantida 
a comunicação aos Sindicatos dos acordos individuais no prazo 
de 10 dias, podendo as entidades no mesmo prazo questionar 
eventual abuso ou excesso praticado pelo empregador."

1 - Comemorações pelo Dia do 
Nutricionista 

1.1 - Jantar comemorativo ao dia 31 de 
agosto

1.2 - Entrega do troféu destaque em 
nutrição 2020

1.3 – A outorga    do    título
 “Profissional Emérito em
Nutrição no RS  2020”
2 – HappysNutris – após crise da 

COVID 19 será estipulado novo calendário
3 – Assembléias Gerais da Categoria
4 – Cursos de preparação para o 

mercado de trabalho
5 – Quaisquer atividades que 

demandam aglomerações em função da 
rápida contaminação do Coronavírus

O SINURGS vem apoiando todo e 
qualquer movimento em favor dos EPIs 
adequados para os profissionais da área 
da saúde nos locais em de risco de 
contaminação pelo Coronavírus.  

DENUNCIE AO SINURGS 
CASOS OMISSOS DE 

FORNECIMENTO DE EPIs!!!

Diante da pandemia que atingiu o 
País,  lamentamos estarmos num quadro 
que gerou a  retirada de  direitos dos  
trabalhadores até a situação permanecer!

DÚVIDAS PELO TELEFONE
(51) 98152-1991, DAS 13h30 ÀS 

18h30, OU PELO EMAIL: 
sinurgsrs@gmail.com

EVENTOS ADIADOS EM 
FUNÇÃO DO CORONAVÍRUS


