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MAGNESITA - PLR/2022

ASSEMBLEIA Virtual nesta 
segunda-feira, dia 29/08/2022

ATENÇÃO 
trabalhadores da Magnesita

Adiretoria do METASI-
TA convoca a todos 
os trabalhadores da 

RHI Magnesita, que traba-
lham em Timóteo/MG, para 
uma Assembleia Virtual em 
que irão analisar e delibe-
rar se APROVAM ou NÃO a 
proposta apresentada pela 
empresa para a negociação 
da PLR/2022.
    A Assembleia terá início 
às 17 horas desta segunda-
feira, dia 29/08/2022 e o 
encerramento será na terça-
feira (30/08) às 17 horas, 
quando será feito a apura-
ção, uma vez que a empresa 
possui 7 trabalhadores na 
referida base territorial.
     Cada trabalhador receberá 
uma enquete, via email, para 
tomarem a decisão de acordo 
com a sua consciência.
      Confira no arquivo 
em anexo a proposta.

EDITAL ELETRÔNICO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

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 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 
MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A, que laboram na cidade de Timóteo/MG. per-
tencentes às categorias profissionais que representa, conforme listagem de endereços 
eletrônicos (email) fornecida pela MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A, sócios e não 
sócios da entidade, para uma Assembleia Extraordinária Virtual, a realizar-se no dia 
29 de agosto de 2022, segunda-feira, com início às 17h e com término previsto para 
as 17 horas do dia 29/08/2022, na forma de enquete eletrônica através da ferramenta 
“Formulários Google”. Todos os trabalhadores envolvidos receberão no seu email 
fornecido pela MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A, uma enquete onde irão respon-
der se APROVAM ou NÃO a proposta resultado das negociações sobre a PLR/2022, 
para tratar e deliberar, sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Apresentação, avaliação e deliberação da proposta resultado do processo negocial 
acerca da Participação nos Lucros e/ou Resultados - PLR/2022; 
2) Encerramento. 

Timóteo/MG, 29 de agosto de 2022.
COMISSÃO EXECUTIVA.
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