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Trabalhadores da CONVAÇO

Todos estão convocados para assembleia nesta
quinta-feira, 05 de maio às 18h na sede do Metasita

A

diretoria do
Sindicato Metasita convoca
todos os trabalhadores da
Convaço para assembleia
amanhã, quinta-feira,
às 18h no auditorio da
Entidade para analisar e
deliberar sobre a contraproposta apresentada
pela Convaço.
ASSEMBLEIA
PRESENCIAL
A assembleia será no au-

ditório do Metasita as 18h
horas nesta quinta-feira.
Lembramos que a Pandemia ainda não acabou,
portanto, todos deverão
estar usando mascaras e
alcool gel.

bleia for baixa a empresa
irá avaliar que todos os
trabalhadores estão satisfeitos.

Participe!

Trabalhador não
ganha.Trabalhador
conquista!

PARTICIPAÇÃO
O tamanho das conquistas
nesta campanha salarial
2022-2023 vai depender
do tamanho da participação da companheirada.
Se a presença na assem-

EDITAL ELETRÔNICO DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 infraassinado nos termos do que dispõem as normas legais, com autorização da Comissão Execu- tiva, e, em conformidade com o
estabelecido no Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os trabalhadores da empresa CONVAÇO CONSTRUTORA VALE
DO AÇO LTDA. pertencentes às categorias profissionais que representa, sócios e não sócios da entidade, para uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 05 de maio de 2022, quinta-feira, às 17:30 horas, em primeira convocação, e,
18:00 horas em segunda convocação respectivamente, 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 apresentada pela empresa CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA visando a negociação do
Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023; 2)Autorização para a diretoria do Sindicato negociar o Acordo Coletivo 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, 04 de maio de 2022 - COMISSÃO EXECUTIVA.
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