
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
 MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E DE FIBRAS ÓPTICAS 

 
Campinas, Indaiatuba, Americana, Monte Mor, Valinhos, 

 Nova Odessa, Paulínia, Sumaré e Hortolândia 
Departamento de Jurídico 

E-MAIL: juridico@metalcampinas.org.br 
 

 

Sede Central:   PABX: (19) 3775.5555 
Rua Dr. Quirino, 560 – Centro – Campinas (SP)  CEP: 13015-080 
   CNPJ 46.106.514/0001-27 
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GREENBRIER MAXION – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIARIOS 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, 

GREENBRIER MAXION – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIARIOS 

S/A,  ambas com endereço no Sitio São João, s/no. – Jardim São Camilo -

Hortolândia-SP – CEP 13.184-902,convida a todos os trabalhadores, para 
participarem de uma Assembleia Virtual no site do Sindicato, onde teremos como pauta: 

proposta de troca dos dias de compensação da seguinte forma : Tabalhadores 
folgam no dia 01.04.2021emendando com o feriado do dia 02/04  e 
trabalham no dia 21.04.2021. Os trabalhadores ficam ciente ainda, que por ser 

uma Assembleia Virtual será usado controle de acesso para assegurar a legitimidade do 
processo, serão compartilhados com o Sindicato seus Nomes e Registro de empregado, 
que se fazem necessários para assegurar viabilidade da assembleia virtual, com a 
manifestação expressa de consentimento com tal compartilhamento, de forma livre, 
informada e inequívoca quando do acesso ao ambiente virtual. A votação irá ocorrer no dia  

30/03/2021 ( TERÇA FEIRA) das 09h00 às 18H00, onde o trabalhador deverá 

acessar o site do Sindicato www.metalcampinas.org.br, procurar pela página de votação da empresa 

GREENBRIER MAXION assistir ao vídeo e fazer o seu voto,  informando se concorda ou não com 
a proposta de mudanças dos dias, conforme proposta exibida acima  (  ) sim ou (   ) não. 

 
Campinas, 29 de março de 2021, 
 
 

Sidalino Orsi Junior – Diretor Presidente 
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