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Sem Censura
unificação

Atenção 
trabalhadores 

e trabalhadoras das 
Pequenas e Médias 
Empresas instaladas 
em Timóteo e Coronel 
Fabriciano, hoje tem 
Assembleia e você 
não pode faltar.     
    O papel da 
direção do Metasita 
é de negociar, aos 
trabalhadores, 
cabe o papel e a 
responsabilidade de 
decidirem, através 
de votação secreta, 
se aceitam ou não 
a contraproposta do 
Sindimiva.
     Confira no 
verso a íntegra da 
contraproposta.

ASSEMBLEIA
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Até o fechamento desta edição, a diretoria do Sindimiva não 
se manifestou sobre a Pauta de Reivindicações entregue no 
dia 15 de setembro de 2021, objetivando a negociaçao da 
Campanha Salarial 2021/2022. 

ASSEMBLEIA NO METASITA
Quarta-feira, dia 24/11/2021, às 13h:30, 15h:30 e 17h:30.

ASSEMBLEIA NA ESCOLA HAIDÉE
Quarta-feira, dia 24/11/2021, às 17h:30.

ASSEMBLEIA NA SUBSEDE DO METASITA
Quarta-feira, dia 24/11/2021, às 17h:30.

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 conformidade com o estabelecido no Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os trabalhadores das empresas 
da base do Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ipatinga 
- SINDIMIVA, instaladas em Timóteo e Coronel Fabriciano, MG, pertencentes às categorias profissionais que 
representa, sócios e não sócios da entidade para uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 24 
de novembro de 2021, quarta-feira, em 03 (três) sessões, às 13h:00, 15h00 e 17h:00, em primeira convocação e, 
respectivamente, às 13h:30, 15h: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 convocação 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. Magalhães Pinto, 1261 - Giovannini/Cel. Fabriciano, 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 Edital;
2) Instalação dos trabalhos e verificação do quorum;
3) Apreciação e deliberação da proposta apresentada pelo Sindimiva, objetivando a celebração da Convenção 
Coletiva de Trabalho para vigência a partir de 1º de novembro de 2021;
4)  Autorização para a diretoria do sindicato, negociar a Convenção Coletiva de Trabalho e, se for o caso, ajuizar 
Dissídio coletivo ou quaisquer ações que sejam necessárias à defesa dos interesses da categoria; 
5) Deliberações consequentes; 
6) Encerramento. 

Timóteo/MG, 22 de novembro de 2021.
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Proposta apresentada pelos patrões 

A pandemia não acabou!
Uso obrigatório de máscara


