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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
TRABALHADORES DA EMPRESA  

 
MIBA SINTER BRASIL LTDA 

 
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico, Eletrônico e de Fibra Ótica de Campinas e Região, com sede central na Rua Dr. 
Quirino nº 560, Centro, CEP 13015-080, Campinas/SP, por seu Presidente abaixo assinado, 
vem convocar todos os trabalhadores empregados na empresa, MIBA SINTER BRASIL 
LTDA., com sede na Rodovia Santos Dumont (SP 75), KM 57,2, Bairro Tombadouro, 
CEP 13330-000, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para participarem de 
votação para avaliação (aprovação ou rejeição) de proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho para Suspensão e redução do contrato de trabalho, conforme preceituado 
pela Medida Provisória 936/2020, sendo que a empresa poderá realizar a redução da 
jornada de trabalho com redução de salário independentemente da faixa salarial percebida, 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogáveis por adicionais 30 (trinta) dias. Caso 
a data de término for antecipada a empresa devera comunicar o Sindicato e os 
trabalhadores envolvidos com 02 dias de antecedência. A redução da jornada será de 70% 
(setenta por cento), Ressalvando os cargos ou funções que, pela necessidade produtiva e 
por deliberação da empresa podem acarretar percentuais menores. Em caso de prorrogação 
da redução proporcional de jornada de trabalho e salário, o percentual de redução 
proporcional de jornada de trabalho e salário poderá ser diferente do percentual aplicado no 
primeiro mês, de acordo com a necessidade da EMPRESA. Durante o período de redução 
de jornada mencionado no caput, os recolhimentos de imposto de renda (IR), contribuição 
previdenciária (INSS) e funda de garantia do tempo de serviço (FGTS) terão como base de 
cálculo o salário reduzido. Além do pagamento do salário reduzido a EMPRESA concederá 
ajuda compensatória mensal aos empregados, nos termos do permissivo da MP 936, a qual 
terá natureza indenizatória, não incorporando no contrato de trabalho, não integrando a 
base de cálculo do IR ou da declaração de ajuste anual do imposto; da contribuição 
previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários. Os critérios e 
formas como ocorrera a redução será previamente comunicado aos trabalhadores 
que estiverem abrangidos neste acordo. Durante o período de redução de jornada de 
trabalho e salário, o (a) EMPREGADO (A) fará jus a todos os benefícios concedidos pela 
EMPRESA, quais sejam: assistência médica, assistência odontológica e auxílio 
farmácia. Durante o período de vigência da redução proporcional de jornada e salário os 
descontos relativos aos benefícios oferecidos pela empresa não serão realizados, sendo 
posteriormente realizada de forma parcelada, a partir do primeiro mês posterior a finalização 
da aplicação da medida. A empresa também poderá utilizar-se da SUSPENSÃO DO 
CONTRATO DE TRABALHO que será utilizada somente após o encerramento da aplicação 
da redução temporária de jornada e salário, A EMPRESA pagará ajuda compensatória 
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário do empregado, observando o 
artigo 9° da Medida Provisória 936/2020. O trabalhador também receberá no período 
correspondente à suspensão, o Benefício Emergencial previsto na MP 936/2020, conforme 
os critérios ali estabelecidos.  Alem da ajuda compensatória a empresa pagará ainda uma 
ajuda compensatória complementar, respeitando o limite de 100% do salário líquido.  
Durante o período de suspensão temporária de contrato, o (a) EMPREGADO (A) fará jus a 
todos os benefícios concedidos pela EMPRESA, quais sejam: assistência médica, 
assistência odontológica e auxílio farmácia. Durante o período de vigência da presente 
medida os descontos relativos aos benefícios oferecidos pela empresa não serão 
realizados, sendo posteriormente realizados de forma parcelada, a partir do primeiro mês 
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posterior a finalização da aplicação da medida. Durante este período não serão computados 
o 1/12 avos da rubrica do 13º salário de 2020 e do período aquisitivo para férias, 
observando a fração superior a 15 (quinze) dias em que o empregado estiver com o contrato 
suspenso no mês. O EMPREGADO possua empréstimo consignado, as cobranças ou 
eventuais negociações deverão ser realizadas diretamente pelos empregados por meio da 
instituição financeira.  Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, não há 
pagamento de salário, não haverá qualquer desconto em folha a título de pensão 
alimentícia, portanto, o EMPREGADO será responsável por realizar os pagamentos dos 
valores eventualmente devidos diretamente aos pensionistas.  A EMPRESA concederá 
ajuda compensatória mensal aos empregados, a qual terá natureza indenizatória. O valor da 
ajuda compensatória será apurado considerando assegurar a cada empregado, de acordo 
com seu salário nominal, os percentuais de salário líquido conforme a tabela abaixo. 
Faixa Salarial (Salário-base) % do Salário Líquido 
Até R$ 4.000,00 100% 
De R$ 4.001,00 a R$ 7.000,00 90% 
De R$ 7.000,01 a R$10.000,00 80% 
De R$ 10.000,01 a R$20.000,00 70% 
Acima de R$ 20.000,01 60% 
 
A EMPRESA informará ao Ministério da Economia, por meio da plataforma “empregador 
web” do Governo sobre os empregados abrangidos pelo presente Acordo Coletivos, no 
prazo de 10 dias. Esclarecemos que a proposta foi oferecida pela empresa em negociação 
com esta entidade sindical e, solicitamos que a partir das 09h00 até as 18h00 do dia 
(03/07/2020) o trabalhador acesse o sítio eletrônico www.metalcampinas.org.br, leia o 
texto e assista ao vídeo explicativo da proposta e logo em seguida faça sua votação. 

 
 

Campinas/SP, 01 de julho de 2020 
 
 
Sidalino Orsi Junior – Diretor Presidente  


