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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!
COMÉRCIO EXTERIOR

Trump libera Brasil, UE e
mais cinco países de tarifas
de importação de aço, diz
representante comercial

Medida é válida enquanto os países negociam isenção das sobretaxas

O

presidente dos
Estados Unidos,
Donald Trump,
suspendeu a aplicação de
tarifas de importações
de aço e alumínio para
produtos do Brasil,
da União Europeia e
cinco outros países,
enquanto negociam
isenção das sobretaxas,
informou nesta quintafeira o representante
comercial dos EUA, Robert
Lighthizer.
“A ideia que o
presidente tem é baseada
em um certo critério, de

que alguns países devem
ser excluídos”, disse
Lighthizer durante uma
audiência em comitê no
Senado norte-americano.
“Há países com
os quais estamos
negociando... O que
ele decidiu é pausar a
imposição das tarifas com
relação a estes países.”
Lighthizer então
citou Canadá e México,
“Europa... Austrália...
Argentina... Brasil e...
Coreia (do Sul)”.
(Por Philip Blenkinsop)
FONTE: www.dci.com.br

Sobretaxa do aço nos EUA tem sido alvo de críticas
Foto: Reuters

HOMOLOGAÇÃO

Como ficou após as campanhas salariais
O governo Temer
acabou com a
obrigatoriedade das
homologações para quem
tem mais de 1 ano de
casa, serem feitas no
sindicato. É uma forma do
Temer ajudar os patrões
picaretas a darem prejuízo

nos trabalhadores.
Nas negociações,
fizemos de tudo para
manter a obrigatoriedade.
Mas, tanto a Aperam
quanto o Sindimiva,
se esquivaram desta
obrigação.
No entanto, ficou

garantido o direito
dos trabalhadores,
antes de assinarem a
homologação, levarem
a mesma para ser
verificada pelo Sindicato.
No caso da Convenção
Coletiva assinada
com o Sindimiva, que

vale para todos os
trabalhadores, exceção
feita aos trabalhadores
da Aperam, no aviso de
demissão terá uma opção
em que o trabalhador irá
escolher, se quer que o
METASITA confira ou não
a sua homologação.

Você sabe o
significado de fascismo?

FIQUE LIGADO!

A palavra fascismo
está sendo muito
utilizada para explicar
os atos de violência e
intolerância, como os
recentes praticados contra
a caravana do presidente
Lula no sul do Brasil.

Pagamento
do reajuste
e demais
verbas tem
que ser
retroativo
a 1º de
novembro

força quando a Milizia
Volontaria per La Sicurezza
passou a agredir as pessoas
em passeatas. Os agressores
eram chamados de Camicie
Nere (Camisas Negras), em
homenagem aos “arditi”,
que usavam uniformes
negros, e agiam em
nome do anticomunismo,
do antipacifismo e do
“nacionalismo”.
Os Camisas Negras
atacavam mulheres, jovens,
espancavam grevistas,
intelectuais críticos ao
fascismo, membros das ligas
camponesas e de qualquer
grupo que pensasse
de forma diferente dos
fascistas.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR
Roubo de motos no
estacionamento da Aperam

“A Aperam mais

parece uma casa do Big
Brother. Tem câmara
pra tudo quanto é
lado. Tem gerente que

METASITA
Mas a preocupação da
empresa é apenas com a
produção. Com o patrimônio
do trabalhador nada!
Segundo denúncias que
chegaram ao Metasita, 3
motos foram roubadas no
estacionamento da Aperam.
Cadê as câmeras para
identificar os ladrões ou pelo
menos, intimidá-los? Como
medida de economia para
não ser pago periculosidade,
foram tiradas as armas do
vigilantes das portarias,
tirando deles a condição
de enfrentar pessoas mal
intencionadas.
antes de dormir dá uma
Se o estacionamento é
olhada pelo celular em da Aperam, a empresa vai se
tudo que o trabalhador responsabilizar pelo prejuízo
está fazendo dentro da de quem teve a moto
fábrica”.
roubada?
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CLÁUSULA 4ªREVISÃO SALARIAL:
Os salários nominais
vigentes em 31 de
outubro de 2017 serão
corrigidos com o índice
de 1,83%.
Tem patrão dizendo
por aí que não está
explícito na Convenção
Coletiva que o reajuste,
mesmo sendo pouco,
tem que ser pago
retroativo a 1º de
novembro.
A cláusula 4ª da
Convenção é clara,
os salários a serem
corrigidos são os de
outubro/2017.
Além disso, o
Sindimiva garantiu a
data base durante toda
a negociação.
Portanto, não paira
nenhuma dúvida,
todos os valores
têm que ser pagos
retroativamente a 1º de
novembro/2017.
Todos os
trabalhadores têm que
receber até o 5º dia
útil de abril/2018.

SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Mas o que significa
fascismo?
Fascista por Lucia Helena
Issa - Morei em Roma
durante 06 anos, de onde
colaborei como jornalista
com dois grandes jornais
brasileiros, e durante os
meus anos em Roma, tentei
entender o ódio que tomou
conta dos jovens italianos
nas décadas de 30 e 40

e como o ódio foi sendo
alimentado por grupos
poderosos e invisíveis
até então, legitimando
agressões contra todos
os que pensassem de
forma diferente, contra
os jovens de esquerda,
contra mulheres mais
independentes, contra
trabalhadores rurais, etc,
dando origem ao Fascismo.
As milícias fascistas
eram chamadas de “fascio”,
uma espécie de feixe com
vários gravetos de madeira
que, juntos, podem fazer
uma fogueira, segundo uma
das metáforas usadas na
época. O movimento dos
“fascio” passou a ganhar

Trabalhadores
das Pequenas e
Médias empresas

