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Na última sexta-
feira, dia 07 de 
maio, iniciou a 

realização do VI Congres-
so Estadual Ordinário da 
Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de Minas 
Gerais - FEM/CUT-MG.

O congresso foi realiza-
do de forma virtual em 
virtude da pandemia de 
coronavírus que ainda 
assola o mundo todo.
Na tarde do sábado, dia 
08 de maio os delegados 

Diretores do Metasita 
são eleitos para diretoria 
da FEM/CUT-MG

e delegadas dos Sindi-
catos dos Trabalhadores 
metalúrgicos elegeram a 
nova direção da Federa-
ção Estadual dos Meta-
lúrgicos para o próximo 
quadriênio. 

Como reconhecimento 
da representatividade 
do Metasita, os compa-
nheiros Marcos Vinícius 
de Ávila Pereira e Valéria 
Fernandes T. Alves foram 
eleitos para comporem a 
nova diretoria da FEM.

O Vice-presidente do Me-
tasita, Marcos Vinícius 
foi eleito para ocupar a 
pasta da  Secretaria de 
Administração e Finan-
ças e a diretora Valéria 

Fernandes foi eleita para 
o Conselho Fiscal.

Parabéns aos compa-
nheiros e ao Metasita. 
Juntos somos fortes!

Atenção trabalhadores para 
a reposição da inflação nos 
salários de maio e junho/2021

Conforme deter-
mina a Conven-
ção Coletiva de 

Trabalho (CCT), aprovada 
pelos trabalhadores e 
assinada pelo Metasita e 
pelo Sindimiva, a cláusula 
de Revisão Salarial está da 
seguibte forma:

Os salários nominais vi-
gentes até 31 de outubro 
de 2020 serão corrigidos 

com o índice de 2,72% a 
partir de 01/04/2021 e 
mais 2,00% a partir de 
01/05/21 acumulando 
reajuste de 4,77% con-
forme o INPC do período 
que vigeu a CCT anterior.

Fique atento para ver se 
seu patrão está cumprindo 
essa e outras cláusulas. 
Você pode acessar a CCT 
em: metasita.org.br
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