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ESCLARECIMENTOS

Alguns pingos nos “is”
para o bem da verdade

A direção
do Metasita,
em especial
a Diretoria
Executiva,
vem sofrendo
inúmeros ataques
através de redes
sociais, feitos
pelo Sr. Paulo
Alexandre (Paulo
Japa).
Não vamos adentrar
nas questões de
busca de projeção
pessoal visando uma
candidatura políticopartidária para explicar
o que está ocorrendo.
Vamos nos ater a

algumas questões
internas da entidade.
No final, você verá
quem está com a
razão.
Após a expulsão
do Sr. Antônio Marcos
da presidência da
Entidade, foram
cortadas várias regalias
que o Sr. Paulo Japa
estava tendo.
Segundo registros
o Sr. Paulo Japa tem
uma dívida com o
Metasita, contraída de
forma indevida e sem
autorização.
Comunicamos-lhes
a dívida e fizemos a
cobrança para que o
mesmo apresentasse a

forma como iria quitar
o que deve, porém, ele
se recusou dizendo
que tudo era doação,
como se o Metasita
pudesse doar esses
valores a alguém.
ALÉM DE NÃO PAGAR
O QUE DEVE...
O Sr. Paulo Japa,
além de se recusar
a pagar o que deve
para a Entidade,
ainda reivindicou
que o Metasita lhe
pagasse uma ajuda
de custo mensal de
1,75 salários mínimo,
que corresponde a
uma remuneração de

R$1.800,00, mais plano
de saúde para si e sua
família. Lógico que foi
recusado pela direção
por não ter amparo
estatutário.
Após a cobrança e
a negação das regalias
que ele pretendia
manter, ele iniciou uma
série de ataques à
Entidade visando criar
uma cortina de fumaça
e se passar como
vítima. Quando na
verdade...

MAS AINDA TEM
MAIS. SÓ QUE
EM UM OUTRO
BOLETIM...

O que vale
é estar na
mídia
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