
CONVENÇÃO COLETIVA 2020/2021
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS

Companheiros e Companheiras

O Sindicato acaba de celebrar a NOVA Con-
venção Coletiva de Trabalho da categoria de RE-
PARAÇÃO DE VEÍCULOS para vigência no período 
de maio de 2020 a abril de 2021.

Nesse momento de crise financeira provoca-
da pela doença da COVID-19, a diretoria do seu 
sindicato, visando preservar o seu direito, mas 
também não sacrificar os empregadores, depois 
de várias reuniões com os diretores do sindicato 
patronal e as comissões de negociação eleitas, de 
comum acordo, resolveram por adiar as negocia-
ções coletivas até o mês de agosto de 2020, da 
seguinte forma:

CLÁUSULA SEXTA - RETOMADA DAS
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Fica garantida a data base da categoria no dia 
1º de maio, ocasião em que as partes darão início às 
negociações coletivas para celebração de Conven-
ção Coletiva de Trabalho - CCT.

Parágrafo Primeiro – Com o encerramento da 
emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (Covid19), os sindicatos signatários de-
verão no prazo de até trinta dias, ad referendum de 
assembleia, promoverem a negociação e regula-
mentação de nova Convenção Coletiva de Trabalho.

Parágrafo Segundo: Considerando a necessida-
de urgente para o enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do novo coronavírus 

(2019-nCOV), as partes acordantes suspendem 
provisoriamente as negociações das datas base da 
categoria dos anos de 2019/2020 e 2020/2021, 
devendo ser retomadas as negociações no mês de 
AGOSTO/2020;

Parágrafo Terceiro: Na observância do Inciso I, 
do § 2º, do artigo 8ª da MP 936 de 01/ABRIL/2020, 
prevê obrigatoriamente da manutenção dos bene-
fícios concedidos pelo empregador, será mantido o 
efeito jurídico da CCT 2018/2019, até formalização 
de nova convenção coletiva de trabalho.

LEIA A CCT
NA ÍNTEGRA 
ACESSANDO

O QR CODE
AO LADO



Sabemos que todos os trabalhadores me-
recem reajuste digno, mas no presente mo-
mento, com a economia em queda e a infla-
ção em baixa, é mais prudente a preservação 
das vidas, emprego e renda. Razão esta, que 
convidamos a todos os companheiros e com-
panheiras para num gesto de solidariedade, 
apesar das perdas, também contribuírem 
com a preservação das empresas que são a 
base de sustentação da economia do país.

É importante lembrar que os acordos in-
dividuais de redução de salários e suspensão 
do contrato de trabalho devem obedecer às 

regras da Medida Provisória, e da Convenção 
Coletiva de Trabalho - CCT negociada. Caso 
haja divergências, procurem a Comissão de 
Conciliação Prévia ou SINDICATO, para tira-
rem suas dúvidas.  

É muito importante saber que todos 
os efeitos jurídicos da Convenção Coletiva 
2018/2019, estarão preservados, até que 
passe a pandemia da COVID - 19  e que a ne-
gociação da Convenção Coletiva 2019/2020 
também será reiniciada com o sindicato pa-
tronal tão logo sejam retomadas as ativida-
des empresariais.

Informação importante sobre a
Comissão de Conciliação Prévia - CCP

Para auxiliar aos trabalhadores e emprega-
dores na solução de possíveis conflitos sobre 
verbas rescisórias e benefícios não pagos pelo 
empregador, os sindicatos alteraram a forma de 
funcionamento da COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA - CCP, que estará atendendo as deman-
das de forma eletrônica e itinerante e em último 
caso, na forma presencial em ambiente seguro.

A CCP dispõe de equipe de conciliadores que 
irão orientá-lo sobre seus direitos. Portanto, se 

você trabalhador (a) se sentir prejudicado, ligue 
imediatamente para (61) 3322-0558 e solicite o 
auxílio da CCP.

Você trabalhador(a) não paga nada por mais 
este serviço que o sindicato oferece.

Lembrando que a CCP pode ser acionada 
tanto pelo trabalhador, quanto pelo empre-
gador a qualquer momento em que houver 
dúvidas sobre direitos e deveres sobre a re-
lação de emprego.

Informações sobre outros
benefícios da CCT

A diretoria dos sindicatos, visando auxiliar aos trabalhadores e empregadores 
nesse momento de dificuldade causado pela pandemia trazida pela doença do CO-
VID-19, convencionaram e já está em fase de implantação o programa “PROGRA-
MA DE ASSISTÊNCIA MÚLTIPLA” – PAM, que garante ao trabalhador e empregador 
uma série de benefícios e vantagens por meio de empresas administradoras de 
benefícios devidamente credenciadas pelas entidades.



Conheça o Programa de Assistência Múltipla

• PLANO BÁSICO 

Será custeado pelas empresas da cate-
goria, oferecendo aos trabalhadores benefi-
ciados, seguro de vida e assistência à saúde 
em uma ampla rede credenciada, com des-
contos especiais em produtos e serviços (clí-
nicas médicas, laboratórios de exames, rede 
de farmácias e drogarias) e muito mais;

O trabalhador que desejar incluir seus 
dependentes e agregados ao PLANO BÁSICO, 
solicitará a adesão e contribuirá autorizando 
os descontos em folha de pagamento das ta-
xas de manutenção sobre os benefícios; 

O PLANO BÁSICO, também poderá ser 
utilizado pelo empregador, que além do se-
guro de vida e assistência à saúde em uma 
ampla rede credenciada, com descontos 
especiais em produtos e serviços (clínicas 
médicas, laboratórios de exames, rede de 

farmácias e drogarias), poderá solicitar a 
execução de Laudos Técnicos LTCAT, Atesta-
dos médicos admissionais, demissionais e 
periódicos, PPPs e outros benefícios ligados 
ao programa de saúde e segurança e medici-
na do trabalho com condições especiais;

• PLANO PAM CLASSIC

O PLANO CLASSIC é exclusivo para traba-
lhadores associados, que alem do benefício 
básico custeado pela empresa, oferecendo 
seguro de vida e assistência à saúde em uma 
ampla rede credenciada, com descontos es-
peciais em produtos e serviços (clinicas mé-
dicas, laboratórios de exames, rede farmá-
cias e drogarias), será também beneficiado 
com um plano odontológico, que poderá ser 
estendido aos seus dependentes e agrega-
dos sob condições especiais.

CONHEÇA TODOS 
OS BENEFÍCIOS E 

VANTAGENS ACESSANDO 
O QR CODE ABAIXO

O funcionamento do sindicato enquanto durar a 
pandemia, será exclusivamente pelos telefones: 

(61) 3345 6118, 3345 6120 ou pelo e-mail
sindmetalurgico@sindmetalurgico.org.br

Sede administrativa
SDS Ed. Eldorado - Bloco D - Nº 60 - Entrada B
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TRABALHADOR METALÚRGICO FORTALEÇA SEU SINDICATO

ASSOCIE-SE E DEFENDA SEUS DIREITOS.

O SINDICATO FICA MAIS FORTE, QUANDO VOCÊ PARTICIPA


