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Trabalhadores da Magnesita, em Timóteo, terão
Assembleia Virtual para decidir sobre proposta
da empresa para assinatura do Primeiro ACT

C

onvocamos
aos trabalhadores
da Magnesita, que
trabalham em Timóteo/MG, para uma
Assembleia Virtual
que ocorrerá no dia
19/01/2021, terçafeira, para decidirem
sobre a aprovação ou
não da contraproposta apresentada pela
empresa visando a
celebração do primeiro Acordo Coletivo
negociado diretamente com o Metasita.
O ACT terá como
data base o dia 1.º
de novembro, e a
contraproposta apresentada refere-se ao
ACT 2020/2021.
Os trabalhadores receberão uma enquete, via email de cada
um, juntamente com
esse informativo
para decidirem.
A Assembleia terá
início às 8 horas

EDITAL ELETRÔNICO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
Pelo presente Edital Eletrônico 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 conformidade com o estabelecido no Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os
trabalhadores da empresa MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A, que laboram na
cidade de Timóteo/MG. pertencentes às categorias profissionais que representa,
conforme listagem de endereços eletrônicos (email) fornecida pela MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A, sócios e não sócios da entidade, para uma Assembleia
Extraordinária Virtual, a realizar-se no dia 19 de janeiro de 2021, terça-feira, com
término previsto para 16 horas do dia 19/01/2021, na forma de enquete eletrônica
através da ferramenta “Formulários Google”. Todos os trabalhadores envolvidos
receberão no seu email fornecido pela MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A, uma
enquete onde irão responder se APROVAM ou NÃO a contraproposta apresentada pela Magnesita, 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) Apreciação e Deliberação da contraproposta da Magnesita visando a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021;
2) Deliberações Consequentes;
3) Encerramento.
Timóteo/MG, 19 de janeiro de 2021. - COMISSÃO EXECUTIVA.
da terça-feira, dia
19/01/2021 e o encerramento será no
mesmo dia às 16
horas, quando será
feito a apuração.

Na outra página os
trabalhadores podem
conferir os principais
pontos da contraproposta apresentada
pela empresa.

A contraproposta
apresentada pela
empresa você pode
conferir na página do
Metasita na internet.
PARTICIPE!

EMAIL PELO QUAL OS TRABALHADORES IRÃO RECEBER O LINK PARA VOTAÇÃO
tesouraria.metasita@gmail.com

PROPOSTA DA MAGNESITA PARA CELEBRAÇAO DO PRIMERO
ACORDO COLETIVO NEGOCIADO DIRETAMENTE COM O METASITA

A proposta do ACT ainda contém outras cláusulas como segue: Autorização de desconto em
folha de pagamento; comprovante de pagamento; 13º salário/antecipação; salário substituição;
compensação dias-ponte; vale transporte; Licença Paternidade, dentre outras.
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