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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
TRABALHADORES DA EMPRESA  

 
MARTIN ENGINEERING 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 MARTIN 
ENGINEERING  LTDA, Situada na rua Estácio de Sá , 2104 -  cep 13.080-010 – Jardim 
Santa Genebra – Campinas-SP, para participarem de Assembléia Geral Extraordinária, a 
fim de analisarmos a proposta da empresa para  reajuste salarial 2020/2021, com data 
base em 1º. De setembro. A proposta da empresa, consiste no pagamento de reajuste 
salarial no percentual de 4% (quatro por cento), a partir de 01 de setembro de 2020. 
Sendo que o piso salarial corrigido pelo percentual concedido passara a ser  no valor de R$ 
1.705,68 (hum mil setecentos e cinco reais e sessenta e oito centavos). O pagamento dos 
valores atrasados em virtude do reajuste ora concedido referente a setembro de 2020 
a março de 2021, será realizado na folha de pagamento de abril de 2021, computando 
todos os reflexos. A proposta abrange ainda em relação as clausulas sociais, a 
renovação até 31 de agosto de 2021 de todas as cláusulas sociais  firmadas na 
Convenção Coletiva com o Sindicato Patronal SINAESS/SINDIMAQ, em todos os 
seus efeitos. 

 A votação de referida proposta irá ocorrer no dia 17/03/2021, das 09h00 as 17h00, onde o trabalhador 
deverá acessar o site do Sindicato www.metalcampinas.org.br, procurar pela página de votação da 

empresa MARTIN ENGINEERING  LTDA. assistir ao vídeo e fazer o seu voto, informando se 

concorda ou não com a proposta de reajuste de 4% (quatro por cento), com pagamento de todo o 
retroativo, referente a data base 2020/2021. 

Campinas, 15 de  março de 2021. 
 
 

Sidalino Orsi Junior – Diretor Presidente 
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