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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Em mais uma 
assembleia his-
tórica dos tra-
balhadores da 

Vamservice, a categoria 
decidiu por aprovar a 
contraproposta apre-
sentada pela empresa 
visando o fechamento 
da Campanha Salarial 
2015/2016.

Nesta campanha, foi 
de fundamental im-
portância a presença 
maciça dos companhei-
ros e companheiras que 
deixaram o comodismo 
de lado e vieram parti-
cipar da Assembleia.  

Parabéns a todos e 
todas!

Taxa Negocial
     Na assembleia que 
aprovou a Pauta de Rei-
vindicações, que foi en-
caminhada aos patrões, 
também foi aprovado 
que a Taxa Negocial des-
ta Campanha Salarial, 
seria igual valor descon-
tado no ano passado de 
R$ 22,72 multiplicado 
pelo mesmo índice em 
que os salários fossem 
reajustados, no nosso 
caso, 6%.
     Portanto, R$ 22,72 
x 6% = R$ 24,08.
     A principal renda 
do sindicato é a contri-
buição dos trabalhado-
res. Sem dinheiro, não 

conseguimos fazer nada 
dentro de uma socieda-
de capitalista.

 Porém, sempre res-
peitamos o direito do 
trabalhador que se nega 
a contribuir com a Taxa 
Negocial. 

Trabalhadores da Vamservice aprovam proposta 
para encerramento da Campanha Salarial

SORTEIO DOS  
SMARTHPHONES

Durante toda a Campanha Salarial, foram entregues 
a todos os trabalhadores associados ao Metasita e que 
participaram das assembleias, um cupom para concor-
rerem ao sorteio de 5 smarthphones. 

Encerrada todas as campanhas salariais, na próxima 
reunião da direção do Metasita estaremos marcando a 
data do sorteio e convocando os companheiros para 
participarem.

O horário para pre-
encher a solicitação de 
oposição ao desconto 
da taxa é de 8h às 11h 
e 13h às 17h, na se-
cretaria do Metasita. O 
prazo termina no dia 
29/07/2016.

Desde o mês de 
abril que o 
trabalhador já 

tem acesso ao depósito 
do seu FGTS através 
de um aplicativo com 
download gratuito em 
aparelhos de qualquer 
sistema operacional.  
     
   A Caixa Econômica 
Federal lançou esse 
aplicativo para que o 
trabalhador passe a ser 
o fiscal da sua própria 
conta. Essa será uma 
forma adicional, uma 
vez que, a instituição 

irá manter o envio do 
extrato em papel e por 
mensagem celular. 
 
 Como acessar?

Para acessar é 
necessário fazer um 
cadastro no aplicativo. 
Criar uma senha de 
acesso e informar 
o NIS (Número de 
Identificação Social), 
e o número do título 
de eleitor. Esse número 
pode ser encontrado 
nos extratos do FGTS, 
carteira de trabalho, 
com o próprio patrão ou 

nas agências da Caixa.

Fique esperto
Trabalhador e Tra-

balhadora, você pode 
baixar o aplicativo de 
várias formas: Baixe no 

Google Play, ou no App 
Store, ou no Windows 
Store. Fique esperto, 
agora ficou mais fácil 
saber se seu patrão 
deposita, regularmente, 
seu FGTS.

Acompanhe os depósitos do seu FGTS através do seu smarthphone
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REPRESENTATIVIDADE DOS TRABALHADORES DA TAKENTE

Metasita fica mais forte e trabalhadores irão receber 
as diferenças de abono/PLR

A gora é fato: os 
trabalhadores da 
empresa Takente 

são representados pelo 
Metasita!
     Diante dessa decisão 
judicial, começamos a 
discutir sobre uma di-
ferença entre os valores 
pagos a título de PLR/
Abono, pela Convenção 
Coletiva assinada entre 
o Metasita e o Sindimi-
va; e, os valores pagos 
pela empresa Takente.        

Processo vitorioso
Ao final, ficou divido 

em 12 (doze) grupos de 

trabalhadores que irão 
receber as diferenças.

Como os valores variam 
e muitos com centavos 
ao final, decidimos que 
os trabalhadores deverão 
informar à secretaria do 
Metasita um número de 
conta bancária para que 
o depósito seja efetuado.

Em relação aos cinco 
primeiros grupos, o valor 
a ser recebido já está na 
conta do Metasita. Pra 
você saber qual grupo 
você está procure saber 
no Sindicato Metasita ou, 
envie um email para: se-
cretariametasita@gmail.

com ou envie uma men-
sagem de texto ou what-
sapp para: 9 9872-1825 . 
Ao enviar um email para 
o sindicato favor infor-
mar o número da sua 
conta bancária, agência, 
operção e banco.

Por decisão da justiça, 
temos mais 5 (cinco) 
datas para a 
empresa efetu-
ar o depósito 
na conta do 
Metasita, dos 7 
(sete) grupos 
restantes, que 
vão de agosto 
de 2016 a feve-

reiro de 2017.
Normalmente, entre 

os dias 15 e 20 de cada 
mês é que o valor estará 
disponível.

A todos os trabalha-
dores e trabalhadoras 
da Takente: SEJAM 
BENVINDOS à FAMÍLIA! 
METASITA!
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Estado mínimo leva à economia política da corrupção

Se entendida sim-
plesmente por 
deterioração do 

interesse com o bem co-
mum, a corrupção não 
deveria ser considerada 
como parte intrínseca à 
natureza humana, inca-
paz de ser superada. Há 
sociedades com mais ou 
menos sinais de corrup-
ção – seja social, des-
crita, por exemplo, pela 
criminalidade e pros-
tituição, seja no setor 
público por subornos, 
informações privilegia-
das, desvios de recursos 
e outras formas.
A maior transparência 
na gestão pública, com 

regulação, fiscalização e 
monitoramento eficien-
tes, bem como decentes 
controles políticos, so-
ciais e culturais, tendem 
a assegurar menor risco 
à corrupção. Nas socie-
dades capitalistas, de 
modo geral, a centrali-
dade do enriquecimento 
e consumo é difundida, 
tendo a vantagem de 
alguns sendo interposta 
sobre a desvantagem de 
outros.

É claro que para o pobre 
o consumo se coloca no 
primeiro momento en-
quanto atendimento das 
necessidades básicas, ao 
contrário dos segmentos 

de renda intermediária 
e ricos. Por conta disso, 
as desigualdades sociais 
no capitalismo implicam 
formas de corrupção de 
natureza distinta entre 
as sociedades.

Além disso, os fun-
damentos capitalistas 
assentados na existên-
cia de mercados compe-
titivos e na propriedade 
privada dos meios de 
produção e, por conse-
quência, o sistema de 
preços dos bens e ser-
viços, tendem também 
a se contaminar pela 
corrupção. Isso porque 
a transformação das 
estruturas de mercados 

ao longo do tempo, de 
livre competição no 
passado para oligopo-
lista nos dias de hoje, 
asfixia cada vez mais os 
mecanismos de controle 
da corrupção.

Certamente um Estado 
distinto do atual, corro-
ído por lobbies e lógicas 
privadas de favoreci-
mentos particulares, que 
o distanciam do bem 
comum. Com menos Es-
tado, conforme pretende 
o receituário neoliberal, 
a economia política da 
corrupção tende a seguir 
intocável.

Leia a íntegra em: cnmcut.org.br

Por: Marcio Pochmann


