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Os traba-
lhadores 
pertencen-
tes à base 

territorial do Metasita, 
compreendendo as 
cidades de Timóto e 
Coronel Fabriciano, 
associados ao Sindi-
cato, participaram na 
última terça-feira, dia 
30/11/2021, de uma 
Assembleia de Pres-
tação de Contas do 
ano de 2020, e a Pre-
visão Orçamentária 
para o ano de 2022.
     
Na Assembleia, o 
contador Geraldo Ta-
deu, da empresa Digi-
conta Contabilidade, 
que presta serviços 

Assembleia de Prestação de Contas

Trabalhadores APROVAM contas do Metasita
ao Metasita há mais 
de 30 anos, apresen-
tou toda documenta-
ção, e após todos se 
sentirem esclarecidos, 
foi iniciado o processo 
de votação.

APROVAÇÃO

Após a contagem de 
votos verificou-se que 
65% dos trabalhado-
res APROVARAM a 
Prestação de Contas 
do ano de 2020, e a 
Previsão Orçamentária 
para o ano de 2022.

Importante destacar 
que as contas da en-
tidade são conferidas 
pelo Conselho Fiscal, 

eleito juntamente com 
a direção do Sindicato.

Ao Conselho Fiscal 
compete a fiscaliza-
ção da gestão finan-
ceira e patrimonial do 

Sindicato.

Desta forma, agra-
decemos a todos os 
trabalhadores e traba-
lhadoras que partici-
param da Assembleia.
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Assembleia com os trabalhadores da Empresa Aços União

Convocamos a to-
dos os trabalhado-
res e trabalhado-

ras da empresa Aços União 
para participarem de uma 
Assembleia a ser realizada 
nesta quinta-feira, dia 02 
de dezembro de 2021, às 
17h:30 em primeira con-

vocação e às 18 horas em 
segunda convocação.
     A Assembleia ocorrerá 
no Auditório do Sindicato 
localizado na Avenida Mon-
senhor Rafael, 155, bairro 
Timirim.
     O objetivo da Assem-
bleia é analisar e deliberar 

sobre a proposta apresen-
tada pela empresa refe-
rente ao Acordo Coletivo 
de Trabalho para compen-
sação de Dias Pontes e 
Feriados.

PARTICIPE!
     Não deixe que outro 

1) Reajuste salarial linear do INPC acumulado nos últimos 12 meses: 11,08% a partir de 01 de novembro de 2021;  
 
2) Aumentos dos percentuais de subsídio da alimentação constantes de claúsula 12ª da CCT sendo:  
2.1 – 90% p/ salários até R$1.348,00; 
2.2 - 85% p/ salários de R$1.348,00 até R$1.827,00;  
2.3 - 80% p/ salários acima de R$1.827,00;  
 
3) Cláusula 13ª – CESTA BÁSICA – Reajuste de 20%  
3.1 – Empresas de 0 a 20 empregados: R$137,90;  
3.2 – Empresas de 21 a 50 empregados: R$149,71;  

Serão abrangidos por essas cláusulas apenas aqueles empregados com salário igual ou inferior a R$4.344,19.
 
Manutenção das demais cláusulas 

Reajuste do Piso Salarial: 
A- Empresas com até 50 empregados: R$1.276,40 
B- Empresas de 51 a 100 empregados: R$1.340,22 
C- Empresas acima de 100 empregados: R$1.407,22

ATENÇÃO TRABALHADORES DAS EMPRESAS QUE 
PRESTAM SERVIÇOS DENTRO DA APERAM E 

PERTENCEM À BASE TERRITORIAL DO METASITA

AConvenção Coleti-
va de Trabalho 
(CCT) aprovada 

pelos trabalhadores na 
Assembleia que ocorreu 
no dia 24 de novembro de 
2021 já está assinada.

Portanto, todas as empre-
sas que prestam serviços 
dentro da área da Ape-

ram, ou estão instaladas 
em Timóteo ou Coronel 
Fabriciano e pertencem à 
nossa base territorial, são 
obrigadas a cumprirem o 
que determina a CCT.

Confira os principais pon-
tos da Convenção Coletiva 
de Trabalho.

CCT 2021/2022

Nova Convenção Coletiva de Trabalho está valendo

3.3 – Empresas de 51 a 100 empregados: R$183,33;  
3.4 – Empresas acima de 100 empregados: R$219,88.  

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO APROVADA E ASSINADA


