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EDITAL DE CONVOCAÇÃO TRABALHADORES DA EMPRESA 
 
 

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER 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 ELEVADORES 
ATLAS SCHINDLER LTDA., Situada na Rua  Alfredo da Costa Figo, 185 - Fazenda Santa 
Cândida, Campinas - SP, 13087-534, para participarem de Assembléia Geral Extraordinária, a 
fim de analisarmos a proposta da empresa para regularização e concessão dos reajustes 
salariais da data base no período do 2019/2020 e 2020/2021. Para a data base 2019/2020, a 
empresa propõe o seguinte reajuste salarial 1) A partir de 1º. De setembro de 2019, salário 
base de setembro de 2019, multiplicado pelo percentual de 3% resultando em um valor  
multiplicado por 12 meses, pagos na forma de abono em uma única parcela  no mês de março; 
2) Será concedido ainda referente a data base 2020/2021 a empresa ira aplicar o reajuste de 
6% na folha de pagamento do mês de março de 2021, sendo que o valor retroativo e todos os 
seus reflexos  de setembro de 2020 a fevereiro de 2021 no percentual  de 3% (três por cento) 
será pago em três parcelas nos meses de (março, abril e maio).  Fica estabelecido o teto 
para os reajustes salariais no valor de R$ 8.903,30 (oito mil novecentos e três reais e trinta 
centavos), salários acima deste valor será pago o valor fixo de R$ 511,09 (quinhentos e 
onze reais e nove centavos).  Também estão sendo renovadas pelo período de 2019/2021, 
todas as clausulas sociais, da ultima convenção coletiva de trabalho, firmada com o 
SINAEES. Com o pagamento dos valores acima pactuados a empresa estará regularizando a 
data base deste período. Ficando estabelecido desde já, que a empresa passa a respeitar a data 
base da categoria que é 1º. de setembro, negociando neste período através do sindicato 
patronal ou através de negociação individual com o Sindicato dos Metalúrgicos. A votação de 
referida proposta irá ocorrer no dia 11/03/2021, das 08h00 as 17h00, onde o trabalhador 
deverá acessar o site do Sindicato www.metalcampinas.org.br, procurar pela página de 
votação da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. assistir ao vídeo e fazer 
o seu voto, informando se concorda ou não com a proposta de regularização das data base em 
atraso, referente ao período 2019/2020 e 2020/2021 ( ) sim ou ( ) não. Campinas, 10 março de 
2021. 
 
 

Sidalino Orsi Junior – Diretor Presidente 


