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Sem Censura
unificação

ASSEMBLEIA 
GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
Amanhã, terça-feira, dia 17 de janeiro

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

LOCAIS E HORÁRIOS

Confira a 
contraproposta:

REAJUSTE SALARIAL: 6,46% a partir de janeiro/2023; 

CESTA BÁSICA: 20%, a partir de janeiro/2023;

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
a) Empresas de 0 a 50 trabalhadores: R$300,00;
b) Empresas de 51 a 100 trabalhadores: R$450,00;
c) Empresas acima de 100 trabalhadores: R$650,00.

O pagamento da compensação financeira será em 2 parcelas. A primeira em 05/02/2023 e a 
segunda em 05/03/2023.

Atenção 
Trabalhador/a, 
a diretoria do Metasita 
convoca a todos 
os trabalhadores 
das empresas de 
pequeno e médio 
porte de Timóteo e 
Coronel Fabriciano, 
pertencentes à 
base territorial do 
Sindimiva, para uma 

assembleia amanhã, 
terça-feira, dia 17 de 
janeiro/2023.

Chegou a hora de você 
decidir sobre os rumos 
da campanha salarial 
2022/2023.

Trabalhador/a, não 
deixe que o outro 
decida por você!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital 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 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 Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de janeiro de 2023, 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 Quadra 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. Fabriciano, 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, 16 de janeiro de 2023. - COMISSÃO EXECUTIVA

CAMPANHA SALARIAL 2022-2023

Luiz Marinho quer o trabalho no centro das decisões 
do governo, propõe nova legislação e anuncia 

proposta para o salário mínimo

TRABALHO

Novo ministro defende que as mudanças na lei, sempre negociadas, 
acompanhem as transformações no mercado de trabalho

 À frente do Ministério 
do Trabalho e Emprego, 
nova denominação da 
pasta, Luiz Marinho disse 
que seu desafio será dar à 
agenda do trabalho “um 
protagonismo inédito”, 
para que o tema esteja 
no centro das decisões do 
governo... Ele tomou posse 
dia (03/01) falando em 
legislação que modernize 
o sistema sindical e de 
relações do trabalho, 
negociado de forma triparte 
(governo, trabalhadores e 
empresários). E disse que o 
governo vai encaminhar ao 
Congresso proposta de uma 

nova política de valorização 
do salário mínimo.
Marinho enfatizou a 
importância do trabalho 
na superação da pobreza. 
E defendeu “inteligência, 
criatividade e perseverança” 
para buscar transformações 
que acompanhem o atual 
mercado. “O caminho 
para as mudanças é o da 
melhoria do ambiente 
econômico”, disse o 
ministro, prestigiado, entre 
outros, pela presidenta 
do PT, Gleisi Hoffmann, e 
dirigentes de centrais – o 
presidente da CUT, Sérgio 
Nobre, faz parte da mesa...

DIÁLOGO SOCIAL E 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Ele garantiu um MTE 
comprometido com a 
construção do diálogo 
social e da negociação 
coletiva. O que inclui, 
emendou, sindicatos fortes, 
com representatividade e 
capacidade autônoma de 
organização. E também 
falou em “acelerar” 
a regulamentação da 
Convenção 151 da 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), que trata 
do direito de sindicalização 
na administração pública.
Contra a “herança 

perversa de precariedade”, 
acrescentou Marinho, é 
preciso pensar em um 
sistema de proteção 
trabalhista, social e 
previdenciária que abranja 
todos. O ministro disse 
ainda que há mazelas 
que precisam ser 
definitivamente extirpadas, 
como o trabalho infantil 
e o análogo à escravidão, 
e prometeu valorizar 
a economia solidária 
e reforçar o papel da 
inspeção... 

Fonte: https://www.
redebrasilatual.com.br/


