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ASSEMBLEIA
TERÇA-FEIRA

DIA 23/11/2021
ÀS 7H:30 - 13H:30

15H:30 E 18 HORAS
NO AUDITÓRIO DO METASITA

Trabalhadores da Aperam irão decidir 
sobre contraproposta

CAMPANHA SALARIAL 

A pandemia não acabou!
Uso obrigatório de máscara

Convocamos a 
todos os trabalha-
dores da Aperam, 

sócios e não sócios do 
Metasita, para participa-
rem de uma Assembleia 
na próxima terça-feira, 
de 23 de novembro de 
2021.
     A Assembleia ocorre-

rá no auditório do Sindi-
cato em quatro sessões: 
07h:30, 13h:30 15h:30 e 
18 horas.
     Vamos decidir sobre 
a contraproposta ob-
jetivando a celebração 
do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2021/2022.
     PARTICIPE!

Pelo presente Edital Eletrônico de Convocação, o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecâni-
cas, 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, Timó-
teo-MG, por seu representante infra-assinado nos termos do que 
dispõem as normas legais, com autorização da Comissão Execu-
tiva, e, em conformidade com o estabelecido no Estatuto da Enti-
dade, CONVOCA todos os trabalhadores da empresa APERAM 
INOX AMÉRICA DO SUL S/A. pertencentes às categorias pro-
fissionais que representa, sócios e não sócios da entidade, para 
uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 23 de 
novembro de 2021, terça-feira, em 04 (quatro) sessões, às 07:00; 
13:00; 15:00 e 17:30 horas, em primeira convocação, e, respecti-
vamente, às 07:30; 13:30; 15:30 e 18:00 horas em segunda con-
vocação respectivamente, observando-se o quorum legal nos ter-
mos 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 Aperam vi-
sando a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022;  
2)Autorização para a diretoria do Sindicato negociar o Acordo Coleti-
vo de Trabalho e, se for o caso, ajuizar Dissídio Coletivo ou quaisquer 
ações que sejam necessárias à defesa dos interesses da categoria; 
3)Deliberações consequentes;
4)Encerramento. 
 
Timóteo/MG, 21 de novembro de 2021  - COMISSÃO EXECUTIVA.
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