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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
TRABALHADORES DA EMPRESA 

 
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS S/A 

 
 

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,  ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS  

SIDERURGICOS S/A, para participarem de uma Assembleia Virtual, onde sera avaliada e 
votada a proposta de PLR da empresa para 2020, para avaliação e votação de 
proposta de Acordo Coletivo de Trabalho estabelecendo os valores para 
recebimento da PLR 2020, sendo que a primeira parcela denominada de 
adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser paga em 15/12/2020 
proporcional aos meses trabalhados, e a segunda parcela com pagamento para 
27/02/2021, com um potencial de ganho de R$ 1.313,00 (um mil trezentos e treze 
reais)  garantindo-se um minimo nesta segunda parcela (27/02/2021) a quantia de 
R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), sendo que a composição total podera 
atingir  o valor de R$ 2.313,00 (dois mil trezentos e treze reais), os gestores terão 
pagamento em programa especifico de gestão de desempenho; aprendizes 
receberão uma unica parcela de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser pago em 
27/02/2021; trabalhadores abrangidos nos periodos de suspensão e redução de 
jornada receberão a PLR de forma integral, sendo que havera desconto da 
contribuição sindical a ser apresentada pela entidade sindical. 
 
Esclarecemos que a proposta foi oferecida pela empresa em negociação com esta 
entidade sindical e, solicitamos que a partir das 09h00 até as 17h00 do dia 
(15/12/2020) o trabalhador acesse o sítio eletrônico (www.metalcampinas.org.br), 
leia o texto explicativo da proposta, e logo em seguida faça sua votação 
concordando ou não com a proposta de PLR ora apresentada. 

 
Campinas, 14 de dezembro de 2020 
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