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  CAMPANHA SALARIAL 2022/2023   

Trabalhadores irão decidir sobre contraproposta 

patronal para Campanha Salarial 2022/2023 
 

diretoria do 

Metasita CON- 

VOCA todos 

os trabalhadores das 

empresas da base do 

Sindicato SINDIMIVA, 

instaladas em Timóteo 

e Coronel Fabriciano, 

MG, pertencentes às 

categorias profissio- 

nais que representa, 

sócios e não sócios 

da entidade para uma 

Assembleia Geral 

Extraordinária. 

 
Será a oportunidade 

de todos os trabalha- 

dores e trabalhadoras 

decidirem se aceitam 

ou não a proposta 

patronal para fecha- 

mento da Campanha 

Salarial 2022/2023. 

 
Trabalhador/a, não 

deixe que outro/a 

decida por você. 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária 

Pelo presente edital de convocação, o Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Ma terial 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 A ssembleia Geral 

Extraordinária, a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2022, terça-feira, em 03 (três) sessões, às 13:00, 15:00 e 17:00, em primeira convocação 

e, respectivamente, às 13:30, 15:30 e 17:30, em segunda convocação, na sede da entidade no endereço supra. E também, na Quadr a da Escola 

Estadual Professora Haydée de Souza Abreu estabelecida na Rua Tuia, 101/Limoeiro/Timóteo, em 01 (uma) sessão, às 17:00 horas em primeira 

convocação e 17:30 horas em segunda convocação, e, na subsede da entidade situada na Rua Salinas, 163/Santo Eloi/Cel. Fabrici ano, em 01 

(uma) sessão, às 17h:00, em primeira convocação e, respectivamente, às 17h:30, em segunda convocação, na sede da entidade no endereço  

supra, 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 2022; 

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, 19 de dezembro de 2022. - COMISSÃO EXECUTIVA 

Sem Censura 

unificação 

LOCAIS E HORÁRIOS 

SEDE DO METASITA - AUDITÓRIO 
13h:30, 15h:30 e 17h:30 

SUBSEDE EM FABRICIANO 
Em frente ao antigo Corpo de Bombeiros às 17h:30 

ESCOLA HAIDEE DE SOUSA 
BAIRRO LIMOEIRO/TIMÓTEO às 17h:30 
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Centrais Sindicais saúdam recriação do MTE e 

indicam Marinho para ministro 
Na nota, as centrais dizem considerar essencial o fortalecimento do MTE para o 

desenvolvimento econômico e social do país, com geração de emprego e melhores salários 
 

As Centrais Sindicais: 
Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), 
Força Sindical, União 
Geral dos Trabalhadores, 
Central dos Sindicatos 
Brasileiros, Nova Central 
Sindical de Trabalhadores, 
Intersindical e Pública 
Central do Servidor 
saúdam a recriação do 
Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) pelo 
presidente eleito Luiz 
Inácio Lula da Silva, 
proposta que consta 
da Pauta da Classe 
Trabalhadora 2022. 

 
Consideramos essencial 
o fortalecimento do 
MTE para articular e 
materializar, com os 
demais ministérios 
e organizações da 
sociedade, a concepção 
que confere centralidade 
ao trabalho e ao 
emprego às estratégias 
de desenvolvimento 
econômico e social do 
país. 

Um desenvolvimento 
orientado para a 
produção socioambiental 
sustentável, que gera 
emprego de qualidade e 
crescimento dos salários, 
que enfrenta e supera a 
miséria, a pobreza e as 
desigualdades, requer um 
MTE forte e atuante. 

 
Valorizar a negociação 
coletiva como principal 
instrumento de regulação 
das relações e condições 
de trabalho, realizada 
por entidades sindicais 
fortes e representativas, 
com autonomia de 
organização e de 
sustentação financeira, é 
a afirmação de princípios 
propugnados pela OIT. 
Para isso é urgente corrigir 
os marcos normativos que 
legalizam a precarização 
do trabalho, desqualificam 
e desincentivam a 
negociação coletiva, 
enfraquecem os 
sindicatos e submetem os 
trabalhadores à coerção 

dos empregadores. 
Construir um sistema de 
proteção social, trabalhista 
e previdenciário para toda 
a classe trabalhadora é um 
desafio a ser enfrentado 
com determinação. 
Tarefas todas essenciais 
na atuação do futuro MTE, 
que deverá ser atuante 
para enfrentar e superar 
a grave crise que o país 
atravessa e o desmonte do 
Estado brasileiro e de suas 
políticas públicas. 

 

Diante dessa agenda que 
propomos e dos desafios 

enunciados, as Centrais 
Sindicais indicam Luiz 
Marinho para o cargo de 
Ministro do Trabalho e 
Emprego. Luiz Marinho 
tem plena sintonia com 
o movimento sindical 
brasileiro e diálogo amplo 
com o setor empresarial, 
grande habilidade para 
tratar de conflitos e alta 
capacidade para conduzir 
negociações complexas. 

 
Trata-se da pessoa 
certa para dar ao MTE o 
protagonismo que dele se 
espera. 

 

  
 

 RECESSO 
NATAL E ANO NOVO 

Informamos que o “Setor 

Administrativo” estará em recesso no 
período de 26 a 31 de dezembro. 

Retornaremos as atividades 
no dia 02 de janeiro. 

 ADMINISTRAÇÃO  
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