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Sem Censura
unificação

CAMPANHA SALARIAL 2019/2020 - SINDIMIVA

D
emorou mas 
a Convenção 
Coletiva de 
Trabalho será 

assinada na semana 
que vem. 

Como ainda vivemos 
em tempos de pande-
mia do novo coronaví-
rus, onde todos devem 
tomar os devidos 
cuidados, tanto para 
evitar contaminação 
quanto a propagação  
da doença, todos ti-
veram que ter a paci-
ência para aguardar o 
melhor momento para 
finalizar a Campanha 
Salarial 2019/2020.

Todas as empresas 
deverão reajustar os 
salários dos trabalha-

dores em 2,55% a par-
tir do dia 01/07/2020.

Já a reposição 
financeira será paga 
em três parcelas nos 
dias: 20 de agosto, 20 
de setembro e 20 de 
outubro/2020.

Lembramos que a 
reposição financeira 
será paga de forma 
proporcional para os 
empregados admitidos 
a partir de novembro 
de 2019. 

Após a assinatura, a 
Convenção Coletiva de 
Trabalho estará dispo-
nível, na íntegra, na 
página do Metasita, na 
internet: www.metasita.
gov.br.

  Agora é começar 

a pensar na próxima 
Campanha Salarial 
2020/2021.

No mês de agos-
to iremos coletar as 
sugestões para mon-
tagem da Pauta de 
Reivindicações, e ain-
da no mês de agosto 
iremos decidir a me-
lhor forma de realizar 

Convenção Coletiva de Trabalho 
será assinada na próxima semana

A reposição da inflação deve ser feita a partir de 01/07/2020 e a 
reposição financeira será em 3 parcelas: 20/08, /20/09 e 20/10

a Assembleia com os 
trabalhadores, para 
aprovação.

Ainda não sabemos 
o formato da Assem-
bleia devido ao res-
peito que temos que 
ter às orientações da 
Organização Mundial 
de Saúde. 

Aguarde!
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Queda da MP 927 foi 
vitória dos trabalhadores
A MP chegou a ser 
aprovada pela Câmara 
dos Deputados, mes-
mo com discordância 
dos parlamentares 
progressistas, da CUT 
e demais centrais. Por 
pressão da classe tra-
balhadora a medida 
não teve consenso no 
Senado, onde recebeu 
mais de mil emendas, 
o que foi determi-
nante para que ela 
caducasse e perdesse a 
validade.

Para a CUT foi uma 
vitória da classe 
trabalhadora porque 
a medida assegurava 
que patrão e trabalha-
dor celebrassem acor-
do individual abrindo 
mão de direitos, sem a 
participação de sin-
dicatos, com a des-
culpa da necessidade 
de manter empregos 
durante a pandemia 
do coronavírus (Co-
vid-19).  Mas isto não 
aconteceu. De janeiro 
a maio, foram fecha-
dos 446 mil postos de 
trabalho com carteira 
assinada, segundo le-
vantamento do Dieese, 
com base no Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Ca-
ged).

Confira alguns pontos que mudou 
com o fim da validade da MP 927

Home office / 
teletrabalho
O empregador não pode 
determinar a mudança do 
regime presencial para o 
teletrabalho, precisa ser 
acordado entre as duas 
partes: empregador e 
trabalhador. Aprendizes 
e estagiários não podem 
mais atuar no regime de 
trabalho remoto. O tempo 
trabalhado pelo funcio-
nário em regime remoto, 
além da jornada normal de 
trabalho, será considerada 
hora extra, e deverá ocor-
rer o seu pagamento.

Acordo individual x 
acordo coletivo
Com a MP 927, o acordo 
individual poderia ser 
preponderante ao coletivo, 
com mais peso. Com o fim 
da validade da medida, o 
acordo coletivo se sobre-
põe ao individual, ou seja, 
precisa ter a intermediação 
do sindicato da categoria 
do trabalhador para mudar 
as regras que foram mo-
dificadas pela MP e agora 
voltaram a seguir a CLT.

Férias individuais e 
coletivas
O período de férias indivi-
duais volta ser comunicado 
com 30 dias de antece-
dência, e não mais em 48 

horas. O período mínimo 
de férias individuais deve 
ser de 14 dias, o restan-
te pode ser dividido em 
outros dois períodos. Não 
pode antecipar férias para 
o funcionário que não 
completou 12 meses como 
empregado, portanto, não 
tem o período aquisitivo 
para esse direito. O empre-
gador não pode postergar 
o pagamento do adicional 
de 1/3 de férias e o abono 
pecuniário.

O empregador deve comu-
nicar sobre a concessão 
de férias coletivas com 15 
dias de antecedência, e 
não mais 48 horas, e tem 
que informar ao sindicato 
da categoria dos funcioná-
rios e ao Ministério da Eco-
nomia. As férias coletivas 
devem ter um período 
mínimo de 10 dias.
Feriados
Os feriados não podem ser 
antecipados, sem que isso 
tenha sido negociado em 
acordo coletivo.

Banco de horas
Para o caso de contratos 
que preveem o banco de 
horas, o mesmo deve ser 
compensado no acordo 
coletivo, que em alguns 
casos pode ser no prazo 
de três a seis meses. A MP 

927 permitia a compensa-
ção em até 18 meses.

Segurança e saúde 
do trabalho
Os exames médicos ocu-
pacionais devem ser feitos 
nos prazo normais. E os 
treinamentos estabelecidos 
pelas normas regulamen-
tadoras também devem ser 
feitos de acordo com os 
prazos legais e de forma 
presencial.

Fiscalização
Os auditores do Trabalho 
podem atuar de forma 
fiscalizadora, inclusive com 
aplicação de sanções e 
multas.

Cartilha sobre Saúde e 
Segurança da CUT

Segue o link para acessar a 
cartilha: https://www.cut.
org.br/acao/cartilha-sau-
de-e-seguranca-durante-a-
pandemia-do-coronavirus-
b56b.

Saiba o que diz o artigo 
75 na CLT, que trata 
sobre o teletrabalho

Acesse o site CUT: cut.
org.br/notícias, e leia 
na íntegra o que diz o 
artigo 75 na CLT. 

CADUCA MEDIDA PROVISÓRIA 927

Cipa é essencial no combate à disseminação do 
vírus dentro das fábricas


