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INVESTIMENTO NA PLANTA TIMÓTEO

Todos os trabalhadores da 
CONVAÇO estão convocados 
para assembleia 
no dia 14 de junho às 18h 
A diretoria do Sindi-
cato Metasita convoca 
todos os trabalhadores 
da Convaço para assem-
bleia, dia 14/06/2022 
às 18h no auditório da 
Entidade, para analisar e 
deliberar sobre a con-
traproposta apresentada 
pela CONVAÇO.

ASSEMBLEIA

Será na terça 

no Auditório 

do Metasita 

às 18h

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, Dese-
nhos/Projetos e de Informática de Timóteo e Coronel Fabri-
ciano - 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 CONVAÇO CONSTRUTORA VALE DO 
AÇO LTDA. pertencentes às categorias profissionais que repre-
senta, sócios e não sócios da entidade, para uma Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 14 de junho de 2022, 
terça-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 CONS-
TRUTORA VALE DO AÇO LTDA visando a negociação do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2022/2023; 2)Autorização para a direto-
ria 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)De-
liberações consequentes;4)Encerramento. Timóteo/MG, 10 de 
junho de 2022 - COMISSÃO EXECUTIVA.

No último 24/05 o 
governo do Esta-
do, juntamente 

com a Aperam fizeram 
um evento na Assembleia 
Legislativa de Minas Ge-
rais para anunciarem um 
investimento na ordem de 
R$588 milhões nas plan-
tas de Timóteo e no Vale 
do Jequitinhonha.

METASITA 
Em tempos de retração 
da economia e de cri-
se, esta é uma notícia 
excelente. 

Mas, esperamos que 
todo esse investimento 
não seja apenas voltado 
para aumento de produ-
ção em toneladas. Que 

PARTICIPE!!!

InvEStIMEnto nA ApErAM 
também tem que servir para 
melhorar as condições de trabalho

o mesmo também seja 
investido na melhoria 
dos postos de trabalho 
tornando-os mais segu-
ros, e na eliminação de 
alguns problemas am-
bientais como é o caso 
do desempoeiramento 
da Aciaria, situação 
que vem atingindo toda 
cidade.
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31.99795-6921
DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES
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“Conforme solicitado, e em comum acordo, venho 
por meio deste formalizar nossa resposta sobre 
os apontamentos sinalizadas no boletim do 
sindicato local em questão. Reforço que o  
mesmo não representa nossa categoria.
 
Abaixo seguimos com as respostas de for-
ma a leitura do folhetim:
 
1º Item: “Não temos hoje classificação profis-
sional”:  Ressalto que como pratica empresarial e 
no intuito de motivar e reter talentos ativos 
em nosso quadro de efetivo 
(FTE), seguimos as premis-
sas de nosso ACT, onde 
podemos promover por 
performance e ou por 
escalonamento dado a 
comprovação de com-
petência para assumir a 
nova função oportunizada.
Ao lado segue clausula que 
nos resguarda para os movimen-
tos, e a tabela de nivelamento por função, aplicada 
para crescimento vertical e horizontal nos cargos.

2º Item: EPI´S E Uniformes: Ressaltamos que temos o 

estoque em nossa base administrativa na 
usina e estoque de contingência nas 

bases operacionais para substi-
tuição quando da necessidade 
de troca por qualquer natureza 
sendo.

3º Item: Pesquisa de clima: Es-
taremos programando para segun-

do semestre a realização de uma 
pesquisa de clima em nossa operação 

para as avaliações e ações junto ao nosso 
negócio.

4º Item: Vale Alimentação: Ressalto que nosso ACT 
foi homologado em jan/22, e nossa data base da 
categoria é nov/21. Por este motivo/prazo entre 
homologações e provisionamento, temos um paga-
mento previsto de um saldo retroativo de nov/21 e 

Dez/21 acontecendo nos próximos dias para qui-
tarmos nos pendencias de ACT sobre a vigência da 
última convenção.

IN-HAUS responde para Aperam 
sobre denúncia no Sem Censura

Após denúncia publicada no Sem Censura do dia 20/05/2022 RH da Aperam 
oficializa resposta da IN-HAUS para o Metasita

Direção do 
Metasita defende 
os trabalhadores 
independente de 
representá-los.

Trabalhador 
da IN-HAUS

Se você discorda da 
resposta da empresa 

não deixe de fazer sua 
denúncia!


