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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
TRABALHADORES DA EMPRESA  

 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 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 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. para 
participarem de votação virtual para avaliação (aprovação ou rejeição) de proposta de Acordo 
Coletivo  de Trabalho, referente a Data Base 2020/2021. Tendo em vista de que as negociações com 
o sindicato patronal, não efeito na elaboração de uma Convenção Coletiva, as partes negociaram 
entre si, redundando em uma proposta para ser analisada pelos trabalhadores. A empresa concedera 
um reajuste salarial no importe de 3% (três por cento), sendo que o reajuste será retroativo a 1º. De 
setembro de 2020. A empresa também está renovando todas as cláusulas do último acordo coletivo 
firmado, sendo que a causa da estabilidade doente e acidente de trabalho, será devido até a 
aposentadoria ou enquanto perdurar a lesão incapacitante. Aos trabalhadores ocupantes de cargos 
de confiança o reajuste será 3% (três por cento), sendo 1.5% (um e meio por cento) retroativo a 1º. 
De setembro 1% (um por cento) em 1% de fevereiro de 2021. Esclarecemos que a proposta foi 
resultado da negociação entre empresa e sindicato, diante da frustrada negociação com o sindicato 
patronal  e, solicitamos que a partir das 09h00 até as 23h59 do dia (28.10.2020) 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, sim ou não em relação a proposta apresentada. 

 

Campinas/SP, 27 de outubro de 2020. 
    
 Sidalino Orsi Junior 
     Diretor - Presidente 
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