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1º MAIO

Festa do Dia do Trabalhador

reafirma importância da luta da categoria
Mais de 400 pessoas estiveram no evento, que teve sorteio de prêmios, show e almoço
A celebração do Dia do Trabalhador
promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa no dia 1º/05, no
Desvio Machado, contou com a presença
de mais de 400 pessoas, almoço, show da
banda Garotos da Serra e sorteio de
prêmios para os sócios (mais na pág.03).
O evento foi um momento de reaﬁrmar a
necessidade de união de todos para reverter os danos causados pela reforma trabalhista e barrar outros ataques aos direitos
da classe trabalhadora. Em nome da direção, o presidente do Sindicato, Todson
Andrade, homenageou a categoria: "se Carlos Barbosa é a número 1
em desenvolvimento no RS, é graças ao trabalho de muitos, daqueles
que se aposentaram e dos que trabalham hoje”. Também foi realizada
a prestação de contas do Sindicato, referente ao período 2016/2017,
aprovada por unanimidade pelos sócios presentes.
Ao longo da festa, casais de metalúrgicos ocuparam a pista de dança.
Foi o caso do Seu Alcido Both, aposentado que ainda trabalha em
empresa da cidade. Sócio do Sindicato desde 1974, dançou durante
toda a apresentação com sua esposa, dona Julieta. “Gosto muito de
bailes. Só em abril fui a cinco”, diz. Satisfeito com a confraternização,
destacou: “tem gente que critica os sindicatos, mas eu acho muito
importante porque sou a favor de estarmos sempre unidos por nossos
direitos e o Sindicato faz isso”.
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Trabalhadores da Irwin aprovam
compensação de pontes de feriado
para 2018

PALAVRA
DO PRESIDENTE

RESISTIR
COM UNIÃO E LUTA

No dia 18 de abril, a Irwin realizou votação secreta entre seus trabalhadores para
determinar como será a compensação das pontes de feriado na empresa neste ano. A
grande maioria, 87,5%, aprovou a proposta de trabalhar 11 minutos a mais todos os
dias a partir de 2 de maio até 30 de novembro para compensar três pontes. O Sindicato
dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa esteve presente, orientando os trabalhadores e
acompanhando a votação.
O tempo trabalhado a mais cobre as pontes de 30/04 (segunda-feira, véspera do feriado do Dia do Trabalhador, 01/05), de 01/06 (sexta-feira, posterior ao feriado de Corpus
Christi, em 31/05) e de 16/11 (sexta-feira posterior ao feriado da Proclamação da República, 15/11). “A proposta, aprovada por ampla maioria, mostra que esta é uma boa
alternativa para essa compensação, sem prejuízo nem para as empresas, nem para os
metalúrgicos e pode servir de modelo a ser adotada em outras empresas”, diz o presidente do Sindicato, Todson Andrade. “Sugerimos que, daqui para a frente, essas votações acorram logo no início de cada ano, para que esse tempo seja diluído em mais
dias, de maneira a reduzir o impacto da compensação no dia a dia do trabalhador”,
completou.

NOSSA CONVENÇÃO COLETIVA

CONHEÇA SEUS DIREITOS
AUXÍLIO-CRECHE

Auxílio-creche para ﬁlhos de até 5 anos no valor de R$ 276,60 repassados
diretamente à instituição pública ou privada.Também pode ser feito o reembolso de 10% do maior salário normativo da categoria (R$127,80), por ﬁlho,
no caso de a criança ﬁcar com um parente ou babá ou mediante apresentação de declaração ﬁrmada junto à sua empregadora com o compromisso de
destinar o valor recebido/reembolsado exclusivamente para atendimento
das despesas com a guarda de ﬁlhos enquanto trabalha.
>> Acesse o site do Sindicato e veja todo o acordo coletivo. Fique por dentro!

Nos dias 21 de abril e 1º de maio,
celebramos os dias do Metalúrgico
e dos Trabalhadores. São datas
que homenageiam e reconhecem
o papel da classe trabalhadora
para o desenvolvimento nacional.
Mas, estas datas também reforçam
a necessidade de resistir aos
ataques que o povo vive desde
2016, quando o impeachment
resultou numa grave crise política,
econômica, institucional e social.
O desemprego aumentou; os
salários caíram; foi aprovada uma
reforma trabalhista que enterra
direitos; os serviços públicos
ﬁcarão limitados graças à Emenda
Constitucional 95, que congela os
investimentos do governo por 20
anos; cresceram a miséria, a
desigualdade e a violência. A
mobilização dos trabalhadores
barrou a tramitação da reforma da
Previdência, mas o sonho do
governo de vê-la aprovada até o
ﬁnal de seu mandato é um sinal de
alerta de que a batalha ainda não
foi vencida.
Considerando todo este contexto,
o Sindicato dos Metalúrgicos
conclama todos os trabalhadores e
trabalhadoras a se unirem ainda
mais. Para isso, é essencial fortalecer os sindicatos, associando-se e
fazendo parte do cotidiano da luta
de suas categorias. O trabalho
coletivo, a luta pelo que é justo,
será a saída para superarmos a
crise e garantirmos um futuro
melhor e mais digno para todas e
todos.
TODSON MARCELO ANDRADE
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Sindicato premia sócios na Festa do Trabalhador
No dia 1º de maio, durante celebração pelo Dia do Trabalhador, o Sindicato sorteou dez prêmios, incluindo
moto 0km. O sorteio é feito de maneira eletrônica, tendo por base o número da carteira de trabalho.
Conﬁra quem foram os ganhadores:
O grande ganhador do sorteio deste ano foi Fábio Zorzi,
da Tramontina Cutelaria. Ele foi sorteado duas vezes,
recebendo os dois primeiros prêmios: a moto 0KM e a
TV32. “Fiquei muito emocionado com a dupla premiação,
me surpreendeu”, disse. Para ele, “o sorteio é um ótimo
incentivo para o trabalhador fazer parte do Sindicato, o
que é muito importante porque quanto mais sócios, mais
o Sindicato se fortalece para lutar por nossos direitos”

3° prêmio: Notebook - Juliana Aparecida
Ferreira (Irwin)

4° prêmio: Refrigerador - Luciane Laís Scapin
(Tramontina Multi)

5° prêmio: Máquina Lava-roupas - Aldair
Constantino Nunes (Tramontina Cutelaria)

6° prêmio: Smartphone - Elita Migot
(Tramontina Cutelaria)

7° prêmio: Microondas - Marcelo Bortoletti
(Tramontina Cutelaria)

8° prêmio: Fogão a gás - Moacir Pedro Canal
(Irwin)

9° prêmio: Liquidiﬁcador - Janice Neis
(Tramontina Cutelaria)

10° prêmio: Batedeira - Lucinei Thums
(Irwin)
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Nova parceria para
atendimentos na área
da advocacia

Pensando sempre em trazer novos benefícios
para o associado, o Sindicato dos Metalúrgicos
de Carlos Barbosa ﬁrmou novo convênio na
área jurídica, agora com o escritório Renata
Prina Advocacia.
Com esta nova parceria, os associados poderão
contar com atendimento jurídico para matérias
de família, Lei Maria da Penha, sucessão,
(inventários) contratos, indenizatórias e consumidor.Os atendimentos deverão ser agendados
previamente pelo telefone 3461-5052 e serão
realizados no próprio escritório de advocacia,
situado na Rua Rio Branco, 51 - sala 23, no
centro de Carlos Barbosa. Para maiores informações sobre o funcionamento e valores
entrar em contato com o Sindicato (3461.1605)
ou diretamente com o Escritório conveniado
(3461-5052).

ARTIGO

EQUÍVOCO E OPORTUNIDADE
Esta coluna alertou que o impeachment atrapalharia a retomada. De fato, dois anos após derrubarem a presidente sem crime, a crise só piorou. Dados do primeiro trimestre do PIB desanimam, inclusive na indústria.
O desemprego atingiu 13,7 milhões de trabalhadores. Ninguém se anima com a inﬂação “baixa” porque ela
reﬂete uma economia em frangalhos, o povo no osso, as pequenas e médias empresas na pior. Mas, é o bolso do povo que sente dispararem
os preços da gasolina e do gás de cozinha.
Chega a 1,2 milhão de lares que precisaram recorrer ao uso de lenha e carvão. Esse quadro reﬂete o que as elites ﬁzeram no período recente.
Lançaram o trabalhador em jornadas maiores, com salários menores e até abaixo do mínimo com a modalidade intermitente. E, para garantirem metade do orçamento público para si e os bancos, cortam por vinte anos as verbas da saúde, educação e ciência, planejam deixar a velhice ao desamparo. Tudo sem ouvir o povo. Não ousam submeter essas propostas aos trabalhadores, aos empreendedores que suam a camiseta, a cientistas e pensadores. Com as eleições, surge a oportunidade não só para repor as coisas nos trilhos democráticos mas também para
pensar e debater saídas.
O sindicalismo moderno deve ir além de nomes, tratar de elaborar um projeto de país, com a valorização da indústria e do trabalho no foco.
E exigir dos candidatos, sejam quem forem, que se posicionem quanto a ele. É preciso unir os brasileiros no esforço de reconstrução nacional,
com medidas imediatas e objetivos de longo prazo.
DAVID FIALKOW - ECONOMISTA
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