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No dia 19 de outubro o salão do Sindicato ficou repleto de participantes que prestigiaram o evento alusivo ao Outubro Rosa. Com a 

campanha "Mulheres e Homens conscientes contra o Câncer de Mama", a programação que iniciou às 09h., com as palestras minis-

tradas pela Psicóloga, Daiana Cenci, e a Enfermeira, Wiviane da Silva Santos, ambas do setor de oncologia do Hospital Tacchini, que 

fizeram uma abordagem sobre o Instituto, destacando o seu histórico e a abrangência que atende mais de 24 municípios da Região, e 

além de apresentar os cuidados que as pessoas devem ter, mostraram dados concretos sobre todos atendimentos prestados.
Fotos: Vanessa Flaiban

OUTUBRO ROSA

 A programação contou com maquiagem, manicure, corte de cabelo, sorteio de brindes e no fim um delicioso coquetel encerrou o 

evento que além de informar e auxiliar, também serviu como uma grande confraternização.

Um agradecimento muito especial aos nossos parceiros e apoiadores, até o próximo:

Vitalis;       

Blitz Modas;

Escola São Pelegrino;

Natalin Materiais Elétricos;

DeBianchi Ótica;

Clainara Modas;

Viaggiotur;

Ponto 1;

Valentini;

Aquafitness;

Caramelo;

Farmácia Central;

Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa;

O Boticário;

Di Zanetti;

Alfa Laboratórios;

Malharia Dalcin;

Academia Deni;

Amiga Informática;

Delícias Carioca; 

Advogados Gabardo e Siqueira.

Cia do Bordado;

Realce Confecções;

Projeto Obra Prima;

Instituto Mix;

Jessie Zanatta Fotografia.
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Indústria brasileira pode deixar ranking das dez maiores 
do mundo

PALAVRA DO PRESIDENTE

Paim defende seis alterações na PEC da 
Previdência durante sessão de debates

O senador Paulo Paim (PT-RS) detalhou na noite dessa terça-feira (15) os seis destaques 
supressivos que apresentou para serem analisados no segundo turno de votação da Re-
forma da Previdência (PEC 06/2019), previsto para o dia 22. Ele foi o único senador a ocu-
par a tribuna na segunda sessão de debates antes do segundo turno. A terceira e última 
sessão de discussão sobre o texto deve ocorrer nesta quarta-feira (16).
O primeiro destaque é sobre o fim da aposentadoria especial para trabalhadores em áre-
as periculosas ou insalubres. Hoje quem trabalha nessas áreas tem direito a se aposentar 
com 25 anos de contribuição, não vinculados à idade.
— É o caso de vigilantes, guardas noturnos, guardas municipais, eletricitários, entre ou-
tros. Se ele se aposentar em outubro com 25 anos de contribuição, consegue ter esses 
direitos. Agora, se for se aposentar em novembro, [após a aprovação da PEC], vai ter de 
trabalhar até os 65 anos de idade para ter o benefício integral.
O segundo destaque é o vínculo da idade ao tempo de contribuição, também para traba-
lhos penosos ou insalubres, como o dos metalúrgicos.
— Se ele começou a trabalhar com 20 anos, após 25 anos de contribuição, terá 45 anos 
de idade. Mas agora terá de trabalhar até o mínimo de 60 anos como determinará a nova 
lei. Como é que ele vai esperar 15 anos para se aposentar? Entrará num limbo — disse 
o senador.
A terceira proposta de alteração apresentada por Paim trata da média dos salários que 
serve para estabelecer o valor a ser recebido pelo aposentado. O texto da PEC considera 
todos os salários da vida laboral no cálculo da aposentadoria, enquanto a regra atual 
permite que sejam descartadas as 20% menores contribuições.
— Dependendo o cálculo, ocorrerá uma perda de 10% a até 40% [com a reforma]. O cida-
dão quando começa a trabalhar ganha menos e esses valores serão somados, abaixando 
a média salarial.
Acidente
O chamado “trabalho intermitente” é o alvo do quarto destaque de Paim. De acordo com 
a PEC, quem não conseguir completar a quantidade de horas mínimas correspondente 
ao mês terá de pagar do próprio bolso a diferença da contribuição para ter direito à apo-
sentadoria com o salário mínimo.
O quinto destaque se refere aos casos de aposentadoria por acidente. O senador lem-
brou que se um cidadão sofrer, ainda em outubro, um acidente que o incapacite para o 
trabalho se aposentará com salário integral.
— Mas se sofrer um acidente de carro, um AVC ou infarto em novembro, vai se aposentar 
com metade do benefício — ressaltou.
O último destaque é sobre o bônus de tempo de 40% de um trabalhador que sai de uma 
atividade penosa ou insalubre e vai ao regime normal, também chamado de tempo de 
conversão de atividade penosa em atividade comum.
— Até hoje, se eu trabalho 10 anos em atividade insalubre, ao mudar ganho mais 4 anos 
de bônus que viram 14 anos [de contribuição]. Se eu tinha 20 anos, viram 28. Com a PEC, 
o trabalhador não levará mais nada e terá de trabalhar os 40 anos mínimos.
Paim afirmou que, como seus destaques são supressivos sobre o texto da PEC, caso eles 
sejam aprovados no segundo turno de votação, não será necessário que a proposta re-
torne à Câmara para nova análise dos deputados.
— Os senadores têm a oportunidade de, com as emendas supressivas, corrigir parte dos 
prejuízos. Tenho uma grande esperança de diminuir o prejuízo, para que os trabalhadores 
possam no futuro continuar a se aposentar.
Paralela
O senador lembrou que também é possível avançar na discussão da chamada PEC Para-
lela (PEC 133/2019), melhorando pontos que foram aprovados na PEC 06. Segundo ele, 
é preciso sugerir mudanças que evitem a privatização do sistema previdenciário que se 
daria se o regime de capitalização for amplamente adotado no Brasil, como pretende 
o governo. Paim disse que, dos 30 países que adotaram o regime de capitalização, 20 
desistiram.
Se repetirmos o que ocorreu no Chile, onde os fundos faliram ou aplicaram mal, o apo-
sentado terá graves prejuízos.

TODSON MARCELO ANDRADE
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Enquanto a produção industrial no resto do mundo cresceu 10% desde 2014, a 
atividade nas fábricas brasileiras caiu 15% no mesmo período e não recuperou 
o patamar em que estava antes da recessão. Se nada for feito, de acordo com 
economistas, o Brasil corre o sério risco de deixar de estar entre os dez maiores 
países industriais do mundo. Para além dos efeitos negativos da recessão no 
Brasil, de 2015 a 2016, sobre confiança e emprego, os variados choques que 
a atividade industrial sofreu no País e os problemas estruturais que o setor 
enfrenta explicam a disparidade do desempenho local frente a países vizinhos, 
dizem especialistas.
E o pior: esses fatores devem levar a indústria, que tem peso de cerca de 11% 
no Produto Interno Bruto (PIB), a uma nova retração este ano, após registrar 
crescimento em 2017 e 2018, influenciada também pela desaceleração global. 
O pico de participação da indústria no PIB foi em 1976, com 22,3% (a preços 
constantes de 2010). De acordo com a economista Laura Karpuska, da BlueLine 
Asset - que sistematizou os dados sobre produção industrial no mundo, nos países 
emergentes, excluindo a China, a atividade das fábricas cresceu 8% desde 2014, 
enquanto na América Latina o desempenho foi de queda de 4%. E o destaque 
negativo entre os maiores países da região foi o Brasil. Dentre os motivos que 
ajudam a explicar o desempenho mais fraco do Brasil em relação aos vizinhos, 
Laura cita primeiro os diferentes choques que vêm tendo impacto na economia 
do País. A queda nas exportações para a Argentina, que afeta os manufaturados, 
pode ter tirado até 0,7 ponto porcentual do PIB em 2017 e 2018. Também 
pesaram a tragédia o rompimento da barreira da Vale, em Brumadinho (MG) e a 
greve dos caminhoneiros, em maio do ano passado. "À exceção da Argentina e 
dos problemas gravíssimos da Venezuela, a crise industrial do Brasil foi uma das 
mais profundas da América Latina, e a recuperação tem sido das mais frustrantes 
possíveis também", reforça o economista Rafael Cagnin, do Instide Estudos para 
o Desenvolvimento Industrial (Iedi). Vem da entidade o alerta de que o Brasil, 
que ocupa a nona posição entre os maiores países industriais, pode deixar, em 
breve, de aparecer entre os dez primeiros desse ranking. O desempenho fraco 
da indústria, na avaliação de Cagnin, reflete tanto a demanda fraca quanto 
problemas estruturais de competitividade e produtividade, como a complexa 
estrutura tributária, o baixo investimento e o parque produtivo obsoleto. O 
economista reforça que é cada vez maior o risco de a atividade fechar 2019 com 
queda na produção.

DEPRESSÃO
"Se a situação em que a indústria brasileira está não é uma depressão, eu não sei 
mais o que poderia ser", afirma o economista e ex-presidente do Banco Central 
Affonso Celso Pastore. "A indústria nacional e a do resto do mundo seguem a 
mesma trajetória até 2012. Em 2013, a do Brasil começou a fraquejar e nunca 
mais se recuperou, enquanto a produção mundial continua crescendo e, hoje, 
está 40 pontos porcentuais na frente." Ele avalia que foram cometidos uma 
série de erros em anos recentes, que criaram uma espécie de armadilha para o 
setor, como a recriação da indústria naval, que não se sustentou. "Além disso, 
diversos empresários foram atrás de proteção, de recursos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e esqueceram de investir 
para aumentar a competitividade das empresas." O professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e especialista em economia industrial, David 
Kupfer, avalia que não há uma solução de curto prazo para reverter o quadro 
atual, que classifica como "anemia industrial". "Há uma questão estrutural, de 
falta de competitividade, e conjuntural, de falta de dinamismo na economia, que 
impede a indústria de crescer." Ele completa que seria possível tentar estratégias, 
envolvendo empresas e política econômica, para que a indústria recuperasse 
mais dinamismo em um horizonte de médio a longo prazos, com resultados 
demorando pelo menos cinco anos para aparecer. "O que se pode pensar é 
em uma reformulação da política econômica atual, que abra algum espaço 
para investimentos." Para Kupfer, políticas usadas por governos anteriores, 
como o fomento aos chamados campeões nacionais e a desoneração da folha 
de pagamento de diferentes setores produtivos, não serviram para fortalecer 
a indústria, mas para tentar melhorar o ambiente macroeconômico. "Ainda 
assim, esses instrumentos não devem ser demonizados, apenas não foram bem 
utilizados à época." 

POR: Thaís Barcellos
FONTE: Estadão - Site UOL

ECONOMIA
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PARA SER SÓCIO, ENTRE EM CONTATO, VISITE O SINDICATO, PROCURE OS DIRETORES SINDICAIS EM SUA EMPRESA E 
PREENCHA A PROPOSTA ABAIXO:

PROPOSTA DE SÓCIO
NOME:_____________________________________________________________________________________________

EMPRESA:__________________________________________________________________________________________

SEXO: ( ) M ( ) F DATA DE NASCIMENTO:____/_____/______ TELEFONE:_______________________________

CARLOS BARBOSA_______DE __________________ DE  2019.

ASSINATURA:___________________________________________

AUTORIZO  O DESCONTO DAS MENSALIDADES 
EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, BEM COMO AS 
DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA.

O Código de Defesa do Consumidor fez, em 2019, 
aniversário de 21 anos – ele vingou, mas ainda é 
muito violado e desconhecido.

No dia 11 de setembro de 2019, o Código de Defesa do Consumidor 
(lei 8.078 de 11/9/1990) esteve de aniversário, completando 21 
anos de existência. Em que pese o decurso desses longos anos, 
essa importante legislação ainda é desconhecida ou “ignorada” 
por muitos, acarretando em muitas violações aos direitos dos 
consumidores, que mais do que ninguém, necessitam conhecer 
a letra da lei e buscar a observância de seus direitos.
Vejamos uma pequena síntese de alguns direitos previstos no 
Código de Defesa do Consumidor:
Todo consumidor tem direito a ter a informação adequada e clara 
sobre os referidos produtos ou serviços que está adquirindo ou 
contratando, através da especificação correta da quantidade, 
suas características, composição, qualidade, os possíveis riscos 
que apresentam e os prazos e a forma de cancelamento antes 
de decorrido o serviço/período contratado;
É proibida a publicidade enganosa e abusiva, que ocorre através 
de métodos comerciais coercitivos ou desleais, que podem 
levar o consumidor a erro ao fazê-lo adquirir um produto que 
na realidade não é o mesmo do anunciado ou que não realiza 
as mesmas funções descritas na propaganda. Aqui vale lembrar 
das compras realizadas pela internet, que muitas vezes acabam 
causando muitas dores de cabeça aos internautas consumidores. 
O consumidor que adquire algo pela internet ou por telefone 
pode desistir da compra no prazo de 7 dias a contar de sua 
assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, em 
virtude do direito de arrependimento;
Produto com vício ou defeito: o Código de Defesa do Consumidor 
estabelece um prazo para que o consumidor possa reclamar 
de vícios aparentes ou de fácil constatação: 30 dias no caso de 
fornecimento de serviços e de produtos não duráveis e 90 dias 
para serviços ou produtos duráveis, contado o prazo da entrega 
efetiva do produto ou término da execução dos serviços.
Já, quando se trata de vício oculto, o prazo inicia do conhecimento 
do vício;
Mas, se o consumidor ainda teve danos causados por fato 
do produto ou serviço, ainda poderá buscar a reparação civil, 
mediante busca de indenização por dano moral, cujo prazo 
então será de cinco anos, a partir do conhecimento do dano e 
de sua autoria.
Responsabilidade quanto aos vícios: Os fornecedores respondem 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade (tanto 
comerciante, quanto produtor...), que tornem o produto 
impróprio ou inadequado para o consumo;
Se o vício não for sanado pelos responsáveis, no prazo legal 30 
dias (dentro desse período deve ter sido enviado para 

assistência) o consumidor poderá exigir a substituição do 
produto por outro, a restituição atualizada da quantia paga 
(sem prejuízo das pernas de danos), ou ainda, o abatimento no 
preço.
Desconsideração da personalidade jurídica: Muitas vezes o 
consumidor se depara com uma decisão judicial favorável ao 
seu pleito. Contudo, não consegue obter a satisfação de seu 
direito, pois se depara com a inexistência de bens e valores em 
nome da pessoa jurídica que responde
a demanda ou ainda, a pessoa jurídica acaba de valendo de 
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito. Nestes casos, é possível o acolhimento do pedido de 
desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento 
da demanda em face dos sócios – pessoas físicas;
Outro direito previsto no CDC é a possibilidade de inversão 
do ônus da prova - havendo verossimilhança nas alegações do 
consumidor, compete a outra parte (fornecedor de produtosou 
serviços) provar que não possui veracidade as alegações do 
consumidor;
Cobrança Indevida: sendo vítima de cobrança indevida, deve 
o consumidor ser reembolsadoem dobro, dos valores pagos 
e cobrados indevidamente. E no caso de não ter havido o 
pagamento, a dívida indevida deverá ser desconstituída.
ATENÇÃO: Pode ainda ocorrer a negativação do nome do 
consumidor em razão de uma cobrança indevida! Nestes casos, 
cabível, além do cancelamento da inscrição e da cobrança 
indevida, a condenação do estabelecimento que fez o registro 
em danos morais em favor do consumidor lesado.
Os tópicos citados trazem apenas alguns dos direitos previstos 
no Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração 
as situações mais encontradas no dia a dia. Entretanto, o CDC é 
amplo e traz muitas outras questões que devem ser conhecidas 
pela população em geral, pois regem as relações de consumo 
que norteiam a sociedade.

Renata Prina da Silva  OAB/RS 70.269

Luana Tenedini OAB/RS 109.617

Rua Rio Branco, 51, sala 23 (Galeria Central. Carlos Barbosa/RS. Fone (54) 3461-5052.



4 JORNAL DOS METALURGICOS DE BARBOSA

ARTIGO: ESTATAIS
A Petronas, estatal da Malásia, junto com 

outras asiáticas dominaram o leilão para 

explorar petróleo no Brasil.  Dos doze 

lotes, a Petrobras arrematou apenas um. 

A estatal chinesa State Grid adquiriu a 

gigante de eletricidade brasileira CPFL por 

R$ 14 bilhões. Estatais alemãs, italianas, 

francesas, norueguesas e outras atuam 

com desenvoltura no cenário internacional. 

Nações de diferentes tamanhos, culturas, 

inclinações políticas e ideológicas usam 

suas estatais como propulsoras internas e  

como instrumento estratégico no tabuleiro 

mundial.

Enquanto isso, no Brasil, o ministro 

da economia anuncia privatização de 

virtualmente todas as estatais. É como se o 

país abrisse mão de seus porta-aviões, força 

aérea, blindados numa guerra. Um acervo 

que levou décadas para ser construído 

deixará de ser brasileiro, servirá a estratégia 

de outras nações. E não se diga que pesam no 

orçamento, as estatais, com raras exceções, 

dão enormes lucros faz décadas, algumas 

são de ponta em termos tecnológicos e de 

eficiência, adotam modernas técnicas de 

gestão. São turbinas capazes de ativar o 

setor privado em diversas áreas.

Não bastou entregar estatal de fronteira 

tecnológica, como a Embraer, primeiro para 

a iniciativa privada e agora para a Boeing, 

sem que o governo exercesse o poder veto 

que lhe era facultado. A recente decretação 

de férias coletivas da Embraer, segundo 

fontes, atenderia à decisão  da controladora 

norte-americana de desativar partes da 

empresa. Já a engoliram, puseram a mão 

em segredos tecnológicos inéditos, agora 

fazem a digestão, a matriz fica com o filé.

O Brasil está sendo dilacerado por seu próprio 

governo. A nação precisa acordar, defender a 

pátria é muito mais do que vestir verde e amarelo. 

Sem projeto próprio de desenvolvimento, país 

algum preserva sua soberania, suas empresas 

privadas viram presas frágeis de corporações 

estrangeiras. O risco é grave: voltar à condição 

de colônia agro-exportadora.
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POR: DAVID FIALKOW - ECONOMISTA

EXPEDIENTE: Jornal do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Carlos Barbosa. Presidente: Todson Marcelo Andrade. End. Rua Rio Branco, 359 
Carlos Barbosa, RS - Fone (54) 3461 1605 Tiragem: 7.200 exemplares Central Gráfica de Jornais. Jornalista Responsável: Vanessa Martins Flaiban - MTB 17.593/RS - Diagramação: Oito Oitenta Comunicação  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA 
ABONO NA APOSENTADORIA

As empresas pagarão a seus empregados quando do efetivo 

desligamento para aposentadoria por tempo de serviço ou por 

idade, e desde que nela trabalhem a pelo menos 05 (cinco) anos,

um abono especial em valor correspondente a 01 (um) salário 

base mensal vigente à época da aposentadoria.

01. O benefício estabelecido acima será estendido para 

aqueles que se aposentem e continuem trabalhando, desde 

que trabalhem na empresa a pelo menos 05 (cinco) anos e 

comuniquem a mesma, por escrito, o fato de aposentar-se em 

até 30 (trinta) dias após o recebimento da carta do INSS.

A nossa convenção possui 69 cláusulas, veja a convenção 

completa no novo site, e ao lado o comunicado da homologação 

da convenção da categoria.

Participe, seja sócio!

SAIBA SEUS DIREITOS


