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Assembleia para os trabalhadores  
das Pequenas e médias empresas decidirem sobre a 

Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2020/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital de convocação, o Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, 
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos/Projetos e de 
Informática de Timóteo e Coronel Fabriciano - METASITA, com sede na Avenida Monsenhor 
Rafael, nº 155, Bairro Timirim, Timóteo-MG, por seu representante infra-assinado nos termos 
do que dispõem as normas legais, com autorização da Comissão Executiva, e, em conformida-
de com o estabelecido no Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os trabalhadores das empre-
sas da base do Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Ipatinga - SINDIMIVA, instaladas em Timóteo e Coronel Fabriciano, MG, per-
tencentes às categorias profissionais que representa, sócios e não sócios da entidade para uma 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 02 de setembro de 2020, quarta-feira, em 
03 (três) sessões, às 07h:00, 13h:00 e 17h:00, em primeira convocação e, respectivamente, às 
07h:30, 13h:30 e 17h:30, em segunda convocação, na sede da entidade no endereço supra. E 
também, às 17h:00 horas em primeira convocação e 17h:30 horas em segunda convoação na 
Quadra da Escola Estadual Professora Haydée de Souza Abreu estabelecida na Rua Tuia, 101 
- Limoeiro/Timóteo e na subsede da entidade situada na Av. Maglhães Pinto, 1261 - Giovanni-
ni/Cel. Fabrciano, observando-se o quorum legal nos termos do artigo 612 da CLT, para tratar 
e deliberar, ainda de acordo com a lei e estatuto da entidade, sobre a seguinte ordem do dia:

1) Leitura do presente Edtal;
2)Instalação dos trabalhos e verificação do quorum;
3) Apressentação, discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser encaminhada ao 
SINDIMIVA, objetivando negociação da Convenção Coletiva de Trabalho para vigência apar-
tir de 1º de novembro de 2020;
4)  Autorização para a diretoria do sindicato, negociar a Convenção Coletiva de Trabalho e, 
se for o caso, ajuizar Dissídio coletivo ou quaisquer ações qeu sejam necessárias à defesa dos 
interesses da categoria; 
5) Deliberações consequentes; 
6) Encerramento. 

Timóteo/MG, 01 de setembro de 2020. 
COMISSÃO EXECUTIVA. 

Convocamos a to-
dos os trabalhado-
res das empresas 

Metalúrgicas, Mecânicas 
e de Material Elétrico, da 
base do Sindimiva, para 
participarem de uma 
Assembleia que ocorrerá 
no dia 02/09/2020, quar-
ta-feira, para decidirem 
sobre a aprovação ou 
não da Pauta de Reivindi-
cações visando o proces-
so negocial do Acordo 
Coletivo de Trabalho 
2020/2021.
     Será respeitado as 
normas e orientações 
da Organização Mundial 
de Saúde, bem como 
os Decretos Municipais 
visando a proteção contra 
a contaminação e propa-
gação da Covid-19. Por 
isto, será respeitado o 
distanciamento, e haverá 
o fornecimento de álcool 
gel. Todos os trabalhado-
res deverão estar usando 
máscara.
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Governo federal reduz para 
R$ 1.067 proposta de salário 
mínimo, sem aumento real

O governo Jair Bolsonaro (sem 
partido) enviou ao Congresso 
Nacional uma proposta de salá-
rio mínimo de R$ 1.067 em 2021, 
deixando o mínimo sem aumento 
real pelo segundo ano seguido. 

A projeção faz parte do PLOA 
(Projeto de Lei Orçamentária 
Anual). Em relação aos atuais R$ 
1.045, o aumento é de R$ 22, valor 

que deve apenas repor a inflação 
projetada para 2020, medida pelo 
INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor), de 2,09%. 

Na prática, significa que o salário 
mínimo ficará sem aumento por 
dois anos. 

A previsão de valor do salário mí-
nimo em 2021 é R$ 12 menor que 

a apresentada no PLDO (Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias). 

Quando enviou a proposta ao 
Congresso, em 15 de abril, o go-
verno estimou que o piso salarial 
em 2021 seria de R$ 1.079, devido 
à projeção de 3,29% para o INPC à 
época.
Fonte: UOL

Bolsonaro amplia liberação do 
trabalho aos sábados, domingos 
e feriados sem direitos

Portaria de Bolsonaro, que amplia o número de categorias liberadas para trabalhar aos sábados, domingos e 
feriados como dias normais fere a Constituição, a CLT e desrespeita acordos coletivos de trabalhadores

Em mais uma investida contra repre-
sentação sindical e para atender aos 
interesses do setor patronal, o presi-
dente Jair Bolsonaro (ex-PSL), publicou 
no Diário Oficial da União do dia 24 de 
agosto a Portaria n° 18.809/2020, que 
amplia a já extensa lista de categorias 
liberadas para trabalhar os domingos 
e sábados e feriados. (veja relação no 
fim da matéria). O texto é igual ao da 
Portaria 604, do ano passado. Essas 
reedições já viraram uma prática de 
Bolsonaro para tirar direitos da classe 
trabalhadora de qualquer jeito.

Com a Portaria editada na semana 

passada, domingos e feriados passam 
a ser dias normais de trabalho, portan-
to sem direitos previstos na legislação 
como o pagamento diferenciado de 
horas extras, folgas e a compensação 
de jornada de trabalho. A medida 
também libera empresas de negociar 
com sindicatos as novas jornadas de 
trabalhadores.

Para o secretário de Assuntos Jurídicos 
da CUT, Valeir Ertle, a decisão é um 
absurdo porque fere a Constituição, 
a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e ignora acordos coletivos con-

quistados por categorias de trabalha-
dores, após negociações.

As legislações específicas não estão 
sendo respeitadas, prossegue o diri-
gente, lembrando que bancários, co-
merciários e vários outros segmentos 
lutaram para ter acordos relacionados 
aos dias de descanso e uma Portaria 
pode acabar com tudo. “Parafraseando 
o Ricardo Salles, ministro do Meio Am-
biente, eles passam a boiada fazendo 
essas Portarias e regulamentações 
acima do que está na Constituição”...

Fonte: CUTMinas
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