
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
 MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E DE FIBRAS ÓPTICAS 

 
Campinas, Indaiatuba, Americana, Monte Mor, Valinhos, 

 Nova Odessa, Paulínia, Sumaré e Hortolândia 
Departamento de Jurídico 

E-MAIL: juridico@metalcampinas.org.br 
 
 

Sede Central:   PABX: (19) 3775.5555 
Rua Dr. Quirino, 560 – Centro – Campinas (SP)  CEP: 13015-080 
   CNPJ 46.106.514/0001-27 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
TRABALHADORES DA EMPRESA  

 
MERCEDES BENZ DO 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, com endereço na Rua 
Interna Mercedes Benz – Campinas-SP – CEP 13.054-751 –  para participarem de votação virtual para 
avaliação (aprovação ou rejeição) de proposta de Acordo Coletivo  nos moldes estipulados pela  Lei 
14.020/2020, que trata de suspensão ou redução do contrato de trabalho, durante o período de 
Pandemia, com o recebimento do Auxilio Emergencial. Sendo que a empresa esta apresentando uma  
proposta de redução de jornada, prorrogando o acordo anteriormente firmado por um período de 60 
dias, iniciando em  01/09/2020 a 31/10/2020, nas mesmas condições  do atual acordo, ou seja, 
garantindo 100% do salário liquido do empregado. Os funcionários impactados pela medida terão 
garantia de emprego durante o período de redução de jornada e salário por igual período após o 
término da aplicação da medida.Esclarecemos que a proposta foi oferecida pela empresa em 
negociação com esta entidade sindical e, solicitamos que a partir das 09h00 até 18h00 do dia 
(28/08/2020) o trabalhador acesse o sítio eletrônico www.metalcampinas.org.br, leia o texto e 
assista o vídeo explicativo da proposta e logo em seguida faça sua votação 

 
Campinas/SP, 27 de Agosto de 2020. 

    
 Sidalino Orsi Junior 
     Diretor - Presidente 

 
 

 


