Coronavírus: Entidades
desenvolvem orientações
trabalhistas para empresas do
setor
Informações trabalhistas são orientadas às empresas de
transporte de carga, uma atividade necessária para o
abastecimento do país em qualquer circunstância
Diante dos últimos acontecimentos causados pela pandemia da
COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, a maior
preocupação das empresas de transporte de carga está em como
proceder diante de tantas medidas e orientações quanto ao
isolamento das pessoas para que se evite uma proliferação
ainda maior do vírus.
O transporte rodoviário de cargas é uma atividade estratégica
e fundamental para o funcionamento da economia e para o
abastecimento da sociedade, inclusive como agente
intermediário com os demais modais. Dessa forma, precisa
adotar medidas estratégicas para que possa continuar prestando
serviço ao país, mas também seguindo as orientações dos órgãos
competentes de saúde e das autoridades públicas que
diariamente atualizam novas medidas que impactam diretamente o

setor.
Empenhadas neste primeiro momento em prestar o máximo de
informações ao transportador, a NTC&Logística, a FETCESP e o
SETCESP desenvolveram em conjunto uma cartilha para orientar
as ações que podem ser adotadas pelas empresas na questão
trabalhista.
Acesse aqui
Francisco Pelucio, presidente da NTC ressaltou que “em um
momento de crise como este, o transporte de cargas se torna
ainda mais importante para o abastecimento das cadeias de
suprimento, e ter informações corretas com certeza ajudará a
todos. Precisamos dar continuidade às nossas atividades, mas
de forma segura e responsável. Não podemos permitir que
aconteça o desabastecimento, principalmente de alimentos e
medicamentos. É nossa responsabilidade social continuar
operando da melhor maneira possível, sempre atento às leis
trabalhistas e às orientações das autoridades e órgãos de
saúde, para que essa pandemia seja combatida o mais rápido
possível e nossas atividades voltem à sua normalidade”.
Narciso Figueirôa Junior, assessor jurídico da NTC&Logística
responsável pela elaboração do material, destaca: “O material
que produzimos trata-se de um panorama sobre as possibilidades
hoje existentes na legislação de adequação dos contratos de
trabalho a essa realidade nova e preocupante que o setor
produtivo está enfrentando. Algumas das medidas sugeridas são
de simples aplicação, e outras são de maior complexidade”.
Outro ponto importante são as fake news, cuja circulação
aumenta durante circunstâncias como as atuais, confundindo as

pessoas, levando a decisões errôneas e podendo prejudicar os
negócios. “Evite informações desencontradas. Procure meios
seguros e de credibilidade para obter informações e
orientações. As entidades de classes estão cumprindo o seu
papel e poderão orientar e informar as empresas sobre as
medidas que estão sendo tomadas para minimizar os efeitos
dessa crise”, defende Figueirôa.
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