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Segundo as informa-
ções dos mais reno-
mados institutos de 

pesquisa, a taxa de Juros 
deve fechar o ano de 
2022 em 12,57%. 

A previsão para 2023 
é que a taxa de juros 
fique em 13,40%.

Isto significa que 
quando a taxa de juros 
está muito alta, ela reduz 
o poder de compra dos 
trabalhadores, conse-
quentemente reduzindo o 
consumo da sociedade. 
     O baixo consumo re-

duz a demanda/produção 
das empresas fazendo 
que o PIB (Produto In-
terno Bruto) não cresça. 
Só para se ter uma ideia, 
é esperado um PIB em 
2023 de 0,5%.

O PIB é a soma de 
todos os bens e serviços 
finais produzidos por um 
país, estado ou cidade, 
geralmente em um ano.

Com a dívida interna 
do Brasil superando os 
R$500 bilhões em 2022, 
e não tendo perspectiva 
de crescimento do PIB, 

o Brasil deixa de ser 
um país atraente o que 
afasta novos investidores 
e automaticamente perde 
aqueles que já estão 
aqui.

Todo esse cenário no 

Brasil é responsabilidade 
da política econômica 
adotada pelo governo 
Bolsonaro, que tem a 
cara de pau de afirmar 
que a economia está 
bombando.

 A economia está bombando. Será?

Na manhã de 
ontem, dia 25 de 
outubro de 2022 

ocorreu a 1ª rodada 
de negociação entre 
os representantes dos 
trabalhadores – Metasita 
e os representantes da 
empresa Aperam. 
     Na reunião a empre-
sa apresentou o cenário 
macroeconômico geral e 
também apresentou uma 
proposta de calendário 
das próximas reuni-
ões, sendo 01/11/22; 
09/11/22 e 16/11/22. 
     A data base ficou 
garantida até o dia 
16/11/2022. 

Reunião de negociação discute 
cenário macroeconômico

INVESTIMENTOS
PARA 2023     
Em relação ao cenário 
macroeconômico foi 
apresentado que, ape-
sar das dificuldades 
enfrentadas, a empresa 
conseguiu garantir um 
caixa que irá proporcio-
nar fazer investimentos 
em 2023, investimentos 
esses que irão garantir 
um melhor desempenho 

da empresa frente às di-
ficuldades que virão, ao 
nosso ver, dificuldades 
que são fruto das toma-
das de decisões erradas 
do governo federal no 
que diz respeito às crises 
ambientais, econômicas 
e internacional.

PARTICIPAÇÃO
Acreditamos numa 

Campanha Salarial posi-

tiva, mas todos tem que 
entender que a partici-
pação de cada um é de 
extrema importância.

METASITA
Falamos para os repre-

sentantes da empresa que 
é imprescindível pen-
sarmos em mecanismos 
de proteção aos direitos 
dos trabalhadores frente 
aos desafios que nos são 
apresentados e que a 
superação vai depender 
da tomada de decisão 
consciente de cada um, no 
sentido de superar e sair 
do atolerio que nos enfia-
ram nos últimos 4 anos.
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