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Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba - Presidente: Sérgio Butka
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Filiado à

CAMPANHA
100%SÓCIO

COM REEDIÇÃO DA MP936 
SINDICATO PEDE RETOMADA DE 
NEGOCIAÇÃO NA EMPRESA

ATENÇÃO TRABALHADOR(A) DA RENAULT!

N
esta segunda-feira, dia 6 de julho, o presidente da república san-

cionou a MP 936. Com isso, redução de jornada de trabalho e de 

salários serão estendidos. O Sindicato já solicitou através de oficio 

(veja na página 2) a retomada de negociações na Renault. A prioridade é 

buscar a extensão da MP para garantir a manutenção dos empregos neste 

momento em que a pandemia da Covid-19 avança assustadoramente no 

Paraná. Por isso, trabalhador(a) da Renault, leia o oficio e fique atento!  

E S P E C I A L  
R ENAU LT
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VEJA ABAIXO O OFÍCIO ENVIADO PELO SINDICATO À EMPRESA 
COM A SOLICITAÇÃO DA RETOMADA DAS NEGOCIAÇÕES

TRABALHADOR(A) DA RENAULT!

     Curitiba, 07 de julho de 2020. 
 
 
 
À 
RENAULT DO BRASIL S/A 
A/C do Sr. DOUGLAS PEREIRA 
M.D. Diretor de Recursos Humanos 
São José dos Pinhais – Pr. 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
  Em atenção à correspondência recebida, datada desta mesma data, queremos afirmar 
que reconhecemos os efeitos do pandemia causada pela COVID-19 em toda a economia do País, o que 
não poderia deixar de afetar essa Empresa, mas gostaríamos de reafirmar que essa mesma pandemia, 
por ser uma doença que contamina seres humanos, tem efeitos ainda mais devastadores nos seus 
Trabalhadores, que são, efetivamente, as vítimas dessa doença, arriscando suas vidas para a 
manutenção, mesmo parcial, das atividades dessa Empresa. 
 
   De realçar-se que sempre estivemos abertos à negociações com essa Empresa, e os 
resultados que foram conquistados, nos últimos anos, com recordes de produção, sempre se 
mostraram como resultado de harmônicas relações mantidas entre as partes, construídas em um 
clima de respeito mútuo. 
 
   Não temos nada a opor à continuidade das negociações já iniciadas e que resultaram na 
assinatura de alguns Acordos Coletivos de Trabalho, podendo ser na data sugerida, ou em outra que 
ficar assente entre as partes. 
 
   Cabe-nos alertar, entretanto, que fomos surpreendidos por manifestação publicada por 
essa Empresa, em documento de informação interna, onde afirmam intenção de redução de jornada e 
de salário, de forma “permanente”. 
 
   De relembrar-se que a legislação pátria, ao contrário do que vige em outros países, 
estabelece limitação para o prazo de vigência dos Instrumentos Normativos, assim como, mesmo com 
tal limitação, ainda exige a contrapartida da garantia dos Trabalhadores contra a despedida arbitrária, 
o que já nos foi dito que não é a intenção de concessão por parte dessa Empresa. 
 
   Ultrapassados estes óbices, diante da própria aprovação, pelo Congresso Nacional, da 
Medida provisória 936/20, sancionada como lei 14.020/20, voltamos a ter ferramentas de 
prorrogação do enfrentamento à COVID-19, assim como outras alternativas que poderão ser 
construídas através da extrema boa vontade na ação entre as partes. 
 
 
     Sendo o que continha, subscrevemo-nos 
 
     atenciosamente. 
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O aplicativo Saúde 24h já está 
liberado para sua utilização! 

VEJA COMO ACESSAR:

Baixe o aplicativo Saúde24h na play store do seu celular.

Abra o aplicativo, clique nos 3 risquinhos no canto superior 

esquerdo e em seguida em “entrar”

Faça seu login colocando como usuário o seu CPF e a senha 

padrão 12345 (Vai aparecer um aviso na tela, clique em “ok” e 

faça o cadastro da sua senha pessoal)

Nós optamos pelo Saúde24h! Cuide-se! 

Você e sua família também vão precisar!

Mais informações: www.simec.com.br/atendimento

Pronto! Você já irá ver na tela os botões para entrar em contato 
com os profissionais que irão te orientar.  

Associada e associado metalúrgico!

BAIXE JÁ 

NÃO PERCA TEMPO! BAIXE JÁ O APLICATIVO E TENHA ACESSO À 
SAÚDE 24 HORAS DO DIA SEM PRECISAR SAIR DE CASA!

Orientação à saúde por vídeo chamada, 
0800 ou chat

Serviço disponível 24h do seu dia

Atendimento imediato 

Atendimento personalizado com 
profissionais qualificados da área da saúde

Cadastro de até 3 dependentes 
(independente do grau de parentesco)

BENEFÍCIOS
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