
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
CAMPANHA SALARIAL 2021 

 
O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE CAJAMAR E REGIÃO, registro sindical nº 24.440.009.542-
90, CNPJ nº 56.347.032/0001-12, com sede localizada na Rua Pedro Binato, nº 173, 

bairro Jordanésia, no município de Cajamar/SP, por seu Presidente, na forma 

estatutária, CONVOCA todos os trabalhadores das empresas Metalúrgicas, Mecânicas e de 

Material Elétrico de sua Base Territorial, para assembleia de apresentação e votação 

da CAMPANHA SALARIAL DE 2021/2022. Em razão do cenário de PANDEMIA global causada pelo 

Coronavírus (COVID-19), em que é necessário manter o isolamento social e evitar a 

aglomeração de pessoas e, considerando o Decreto Legislativo nº 06 de 2020, emanado 

pelo Poder Executivo da Presidência da República, publicado no Diário Oficial da União 

em 20 de Março de 2020, que estabeleceu estado Calamidade Pública, a assembleia 

acontecerá excepcionalmente de maneira HÍBRIDA, ou seja, VIRTUAL E PRESENCIAL, da 

seguinte forma: VIRTUAL: A Assembleia virtual terá início no dia 17 de Junho de 2021, 
a partir das 08:00 horas e se encerrará às 20:00 horas do dia 18 de Junho de 2021, 

proporcionando um período de 36 horas de votação a todos os convocados. A votação 

virtual ocorrerá no site do Sindicato, através do link www.metalurgicoscajamar.org. O 

link também estará disponível no Aplicativo do Sindicato (APP) e nas redes sociais 

(facebook). Os trabalhadores não associados ao Sindicato, para votarem, deverão se 

inscrever através do email: contato@metalurgioscajamar.org, pelo fone 4447-1888 ou 

diretamente na sede do Sindicato, até às 12:00 horas do dia 16/06/2021, informando o 

nome completo, número do CPF, data de nascimento e a empresa na qual trabalha, caso 

contrário, os trabalhadores não associados não poderão votar virtualmente, apenas na 

assembleia presencial. PRESENCIAL: A Assembleia presencial ocorrerá nos seguintes 

dias, horários e endereços: 1) No dia 15/06/2021, às 7:30 horas, na Rua David 

Kasitzky, nº 560, bairro Vila Rosina, Caieiras/SP; 2) No dia 15/06/2021, às 12:30 

horas, na Av. Dr. José Luíz Leme Maciel, 357, bairro Jordanesia, Cajamar/SP; 3) No dia 

16/06/2021, às 6:00 horas e às 14:00 horas, na Avenida Tenente Marques, nº 1112, 

bairro Polvilho, Cajamar/SP; 4) No dia 17/06/2021, às 07:30 horas e às 12:30 horas, na 

Rodovia SP 354, KM 43, bairro dos Cristais, Franco da Rocha/SP;  5) No dia 17/06/2021, 

às 17:30 horas, na sede do sindicato. No presente edital estão descritas as propostas 

da Campanha Salarial 2021/2022. Desta forma, dado ao Princípio da Publicidade, 

conclamamos o interesse participativo de todos os trabalhadores metalúrgicos de nossa 

base territorial e solicitamos que todos, na medida do possível, pratiquem o exercício 

do voto, principalmente através do recurso eletrônico (virtual) acima exposto e 

orientado. Para a votação, saibam que as propostas contidas na PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 
da Campanha Salarial 2021/2022 são: “PAUTAS CHEIAS”: Constituídas de Cláusulas Sociais 
e Cláusulas Econômicas, que serão entregues à FIESP (e seus Sindicatos patronais 

coordenados), bem como ao SINIEM; SICETEL; SIESCOMET; SIMEFRE; SIAMFESP e SINAFER, 
reivindicando a Renovação da Convenção Coletiva de Trabalho em vigor, e Aumento nos 

Salários e nos Pisos Salariais, de forma a recompor o poder de compra dos 

trabalhadores e, “PAUTAS PARCIAIS”: Constituídas apenas de Cláusulas Econômicas, que 
serão entregues para o SINDRATAR; SIFESP; SINDICEL; SINDIFUPI; SINDIMAQ; SINAEES; 
SINDIPEÇAS; SINDIFORJA e SINPA, com reivindicações de Aumento nos Salários e nos Pisos 
Salariais, de forma a recompor o poder de compra dos trabalhadores; Renovação da 

cláusula de seguro de vida e auxílio funeral com valores das parcelas corrigidas; Cota 

de custeio da negociação coletiva de trabalho; Acréscimo de um item na cláusula de 

incentivo ao diálogo e ao entendimento em TODOS os grupos patronais, para tentar 

garantir negociação permanente, quando o assunto a ser tratado for a relação de 

trabalho em tempos de PANDEMIA; Preservação da Saúde e da Vida; Garantia de emprego e 

outras reivindicações, com o Slogan da Campanha Salarial sendo: “CAMPANHA SALARIAL DE 
2021 É +:  + SALÁRIOS.  + EMPREGOS. + VACINAS. + DIREITOS. + UNIDADE”. Por fim, 
solicitamos autorização para o Sindicato propor Dissídio Coletivo, caso necessário, e 

autorização também para o Sindicato outorgar a adesão na Negociação Coletiva de 

Trabalho coordenada pela FEM-CUT/SP, e com ela ao lograr êxito, firmar Convenção 

Coletiva de Trabalho nos exatos termos em que recomenda a praxe legal. Cajamar, 11 de 

Junho de 2021. 

 

MARCOS ROBERTO MARTINS 

PRESIDENTE DO SINDICATO 


