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ASSEMBLEIA GERAL 

Foi assinado em 05 de setembro o requerimento da convenção.

Saiba como ficarão as homologações, bem como as principais 

cláusulas do acordo. 
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CONVENÇÃO

Fotos: Vanessa Flaiban

OUTUBRO ROSA

Conheça a história da vice-presidente, Cristiane Farias da Costa 

Baldasso, e saiba mais e participe do evento alusivo ao Outubro 

Rosa que será promovido pelo Sindicato no dia 19/10.
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NOVO SITE 
O seu Sindicato está com site novo. O novo site pode ser acessado 

em todas as plataformas, pois se adapta desde a tela do compu-

tador até a do celular. Com uma imagem inovadora o novo site 

vem para agregar os canais de comunicação do Sindicato, que 

terá novidade em breve.

É o seu Sindicato sempre inovando para estar mais próximo do 

trabalhador.
Site: Pedro Henrique Basso Gomes
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O governo enganou a todos, deputados e senadores, 
empresários e trabalhadores, com sua proposta de 
reforma do sistema de aposentadorias

PALAVRA DO PRESIDENTE

SETEMBRO AMARELO
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 45 minutos, um (a) brasileiro 
se suicida. Desse número alarmante, mais um dado: em 90% dos casos poderia 
haver uma prevenção. O suicídio, na mente de quem o comete, é o desfecho fi-
nal. É a tentativa de colocar um fim à dor que angustia, que amargura, que fera 
a alma e consome as energias. Para os conhecidos da vítima, muitas vezes fica a 
dúvida no ar, o que poderia ter sido feito para conter a situação? 
Chega de tabu. Vamos falar sobre suicídio? 
Se os dados no Brasil chocam, os dados a nível global assustam mais ainda: a 
cada 45 segundos uma pessoa se mata. Assim como existe o Outubro Rosa e 
o Novembro Azul (conscientizando a prevenção do câncer de mama e sobre 
as doenças masculinas, respectivamente) o Setembro Amarelo foi criado para 
trazer à tona um assunto pouco discutido.  
Apesar dos dados alarmantes, os casos de suicídio ainda possuem pouca visibili-
dade em nossa sociedade. 
Na mente de um suicida não há futuro. É nosso papel mostrar o que a vida 
ainda pode oferecer. 
Em seu caminho para o desfecho fatal o suicida larga pequenos indícios, miga-
lhas que indicam as causas. Mesmo que a pessoa não expresse de maneira clara 
suas intenções, é possível detectar algumas mudanças de comportamento. Bus-
car ajuda por contra própria pode ser muito difícil; é mais fácil tentar chamar a 
atenção. 
Depressão, desordens relacionadas ao uso de substâncias, esquizofrenia, 
transtornos de personalidade são apenas alguns dos indícios. É de extrema 
importância acompanhar eventuais mudanças de comportamento que levem 
o indivíduo ao isolamento social, desinteresse em atividades que antes davam 
prazer, angústia, aflição, baixo rendimento na escola ou no trabalho.  
Precisamos dar atenção a esses sinais! 
Precisamos valorizar e respeitar a dor de outra pessoa. Não podemos julgar o 
sentimento alheio. 
Não permita que os números aumentem. Engaje-se oferecendo seu ombro, seu 
ouvido, suas mãos em contribuir com ações efetivas em favor da vida. 
Demonstre interesse, ofereça ajuda. Não por vanglória pessoal, mas porque a 
morte nunca será a solução. Seu objetivo não é forçar que a pessoa fale com 
você e nem deve ser de dar críticas ou julgamentos. Ela precisa entender que 
você se preocupa com ela, que você a ama de uma maneira real. Que a vida 
dela é importante, que sua morte será sentida com pesar e muita tristeza. O 
ideal, em muitos casos, é se oferecer a encontrar uma ajuda profissional. Se 
você não tiver as respostas finais para a crise de outra pessoa poderá ser um 
intermediador. 
Não permita que a situação chegue ao ponto extremo.  
Se você se sente triste e só consegue pensar no suicídio como uma opção para 
acabar com o sofrimento procure ajuda. Ela pode ser profissional, como um mé-
dico e/ou psicólogo, um amigo, um familiar. O Sindicato possui convênios com 
profissionais habilitados na área psicológica para auxiliar no tratamento. Sócios 
e dependentes, basta entrar em contato pelo fone 54 3461 1605.

TODSON MARCELO ANDRADE
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Foi um trabalho de profissionais. O governo enganou a todos, deputados e 

senadores, empresários e trabalhadores, com sua proposta de reforma do 

sistema de aposentadorias. O projeto denominado Nova Previdência, ficará claro 

adiante, é uma falsidade completa, um edifício de planilhas sem consistência 

construído com dados manipulados para atingir os objetivos austericidas e 

privatistas do Ministério da Economia.

Sabia-se que o plano engendrado em Brasília aumenta a desigualdade, sacrifica 

os mais pobres, entrega o filão das aposentadorias mais bem remuneradas 

aos fundos e bancos privados, quebra municípios pequenos com economia 

movimentada principalmente por dinheiro dos aposentados, mas faltava provar 

isso, o que implicava ter acesso aos números e às fórmulas utilizados pelos 

responsáveis. A decisão em abril do Ministério da Economia de decretar  sigilo 

sobre os estudos e pareceres técnicos que embasaram a Proposta de Emenda à 

Constituição era indício de práticas suspeitas. Depois da aprovação do projeto 

pela Comissão de Constituição e Justiça, o ministro Paulo Guedes desinterditou 

parte das informações, mas manteve na clandestinidade o essencial: as planilhas 

com a memória de cálculo, os pressupostos de crescimento e de emprego, quem 

será mais afetado, quem ficará fora e o custo para implementação de um regime 

de capitalização.
FONTE: CARTA CAPITAL

https://www.cartacapital.com.br/economia/pesquisadores-descobrem-trapaca-do-governo-em-calculos-da-

reforma-da-previdencia/

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Os trabalhadores da empresa TRAMONTINA TEEC realizaram no dia 09 do mês 

corrente uma votação sobre flexibilização de jornada proposta pela empresa. 

Aprovada por 93% dos trabalhadores da produção, aonde folgaram no mês de 

setembro nos dias 16,17, 18 e 19, e nos meses de outubro e novembro será 1 dia 

por semana, nas segundas ou sextas-feiras (até 5 dias uteis por mês).

A flexibilização é um instrumento da nossa convenção coletiva que é usada no 

momento de dificuldades que as empresas enfrentam, quando diminuem as 

vendas por exemplo, no caso da TEEC foi optado pela supressão das horas não 

trabalhadas, aonde 50% das horas serão descontadas dos trabalhadores e 50% 

pagas pela empresa, sem prejuízo no 13 salário, prêmios, PPRT ou férias.

O sindicato reforça a importância deste instrumento na convenção que é 

negociado todos os anos junto com o reajuste da categoria, aonde leva em 

consideração o momento das vendas da empresa e não penaliza os trabalhadores, 

garantindo postos de trabalho, pois nestes momentos precisamos construir 

juntos alternativas que sejam boas para todos, esse é o nosso papel e o mais 

importante é que o Brasil volte a crescer, superando esta grave crise econômica.

FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA

O TELEFONE DO SINDICATO TAMBÉM É 
WHATSAPP.
CADASTRE O NÚMERO NO SEU TELEFONE 
54 3461 1605 E ENTRE EM CONTATO 
CONOSCO VIA WHATSAPP TAMBÉM PELO 
NÚMERO FIXO.
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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.

OUTUBRO ROSA
No dia 19 de outubro o Sindicato promoverá um evento especial alusivo ao 

outubro rosa, que neste ano houve a inserção dos homens na campanha, 

pois houve o aumento de casos de ambos.

Em entrevista com a vice-presidente e uma das incentivadoras do projeto, 

juntamente com a presidência e toda a direção, Cristiane Farias da Costa 

Baldasso, 39 anos, contou a sua história, pois foi diagnosticada com 

câncer de mama, após vários laudos incorretos, o que de fato atrasaram 

o tratamento fazendo com que o tumor aumentasse e fosse necessária a 

retirada da mama. 

Cristiane continua em tratamento, e relatou o passo a passo de toda a sua 

rotina, pois já havia sido diagnosticada com depressão antes da descoberta 

do câncer, e após todo o longo e doloroso processo de tratamento, 

cirurgias, perda de cabelo, sobrancelhas e unhas, e ganho de peso, ela 

conta que buscou na família que esteve presente, principalmente na sua 

mãe que veio morar no Rio Grande do Sul para estar mais próximo a ela.

Relatou também o apoio fundamental do Sindicato e da empresa Irwin, 

pois ambos a abraçaram, pois sempre a fizeram se sentir acolhida e nunca 

se sentiu discriminada ou teve dificuldades nos auxílios que necessita.

Com relação a auto estima, descreveu que nunca foi muito vaidosa, então 

não conseguiu usar a peruca, e fazia uso do lenço, mas que mesmo assim 

é difícil, pois não é uma opção a perda do cabelo, mas ela optou em vencer 

e não ser derrotada pela doença.

Sobre o dia a dia, como qualquer pessoa há dias bons e ruins, mas ela 

decide viver e não deixar com que a doença vença. 

E é com essa força de vontade e com esse sorriso largo que a vice-presidente, 

o presidente Todson e toda diretoria convidam para participarem do evento 

do dia 19 de outubro. Será um evento que terá várias atrações como corte 

de cabelos para doação para perucas, distribuição de brindes, maquiagem, 

sessão de fotos, palestra, mas acima de tudo será um espaço aonde quem 

necessita de um apoio ou alguma informação, será bem-vindo, pois esta 

é a iniciativa do Sindicato em plantar a semente do auxílio ao próximo 

sempre que ele necessitar e que estiver ao nosso alcance.

Participe conosco!

Data: 19/10

Horário: 09h

Vagas Limitadas, reserve já a sua pelo fone 54 3461 1605.

SAQUE FGTS 
Saque Imediato
Todos os trabalhadores, que 
possuam contas ativas ou 
inativas do FGTS, podem sacar 
até R$500 de cada uma delas, 
limitado ao valor do saldo.

O cronograma de pagamento 
está dividido em dois 
calendários:

Um para quem possui conta 
poupança na Caixa, sendo 
realizado o crédito automatico;
 E outro para recebimento em 
outros canais de atendimento, 
de acordo com os calendários 
ao lado: 
Crédito Automático em Conta 

Poupança - Para contas abertas 
até 24/07/19
Mês de Aniversário
 Janeiro, Fevereiro, Março e 
Abril Data do Crédito em Conta 
a partir de 13/09/2019
 Maio, Junho, Julho e Agosto  a 
partir de 27/09/2019
 Setembro, Outubro, Novembro 
e Dezembro a partir de 
09/10/2019
Calendário para recebimento 
em outros canais Caixa
Mês de Aniversário
Janeiro  
Data Início do Saque 
18 out 2019
Fevereiro 
Data Início do Saque

25 out 2019
Março 
Data Início do Saque
08 nov 2019
 Abril 
Data Início do Saque
22 nov 2019
Maio 
Data Início do Saque
06 dez 2019
 Junho 
Data Início do Saque
18 dez 2019
 Julho 
Data Início do Saque
10 jan 2020 
 Agosto  
Data Início do Saque
17 jan 2020

Setembro 
Data Início do Saque
 24 jan 202
Outubro 
Data Início do Saque
07 fev 2020 
 Novembro
Data Início do Saque
14 fev 2020 
 Dezembro 
Data Início do Saque
06 mar 2020 
Saque de até R$ 100,00 por 
conta:
Nas unidades lotéricas, 
utilizando o CPF e o 
documento de identificação.                            
Saque de até R$ 500,00 por 
conta:

Nas Unidades Lotéricas ou 
correspondentes CAIXA AQUI, 
utilizando o Documento 
de Identificação, Cartão do 
Cidadão com senha.
Nos Terminais de 
Autoatendimento utilizando o 
CPF e a senha Cidadão.
Atenção!
O recebimento do Saque 
imediato não gera adesão ao 
Saque aniversário.
Mais informaçãoes:
www.caixa.gov.br/beneficios-trabalha-
dor/fgts/saque-FGTS/Paginas/default.
aspx
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Quando a política atrapalha a 
economia

A produção industrial caiu pelo terceiro mês consecutivo 

destaca o IEDI, Instituto de Estudos do Desenvolvimento 

Industrial, em publicação de setembro. Nem uma 

respirada no comércio e serviços animou o setor.

A indústria de transformação, que engloba a 

metalúrgica, é a que tem puxado o setor para baixo, 

com taxas negativas de abril a maio (-0,8%; -0,9% e 

-0,5%).

A decepção decorre de que a atividade econômica 

tenderia a crescer depois de anos em queda desde 

2015, obedecendo aos ciclos econômicos. Mas até isso 

parece ter emperrado.

O governo lava as mãos frente ao clamor de 

empresários e desempregados. Aferrado a dogmas, 

recusa-se a adotar medidas. Age em sentido inverso, 

desestimulando, cortando investimentos e gastos 

que movimentariam as vendas. O achatamento dos 

assalariados faz desabar a demanda. As liberações do 

FGTS, ainda que ajudem minimamente a quem está 

com a corda no pescoço, não são do governo mas do 

próprio trabalhador, têm fôlego curto e farão falta na 

hora da demissão, gerando novo tranco na atividade.

Marta Sfredo, em Zero Hora, (15/09), mostra como as 

declarações de Bolsonaro geram perdas em negócios 

no exterior e aqui. A inquietação acomete expoentes 

do mercado, setores conservadores e ditos liberais, 

como Armínio Fraga.

Um presidente, após a eleição, não é mais representante 

de um partido, uma facção, mas de todo o povo. Agir 

com destempero, sem educação e agredir até aliados 

fratura a nação, atrapalha a economia e outros ramos 

da atividade humana. O crescimento econômico requer 

cenário de estabilidade, o chefe da nação lançar-se em 

campanha à reeleição aumenta a turbulência. Assim 

fica difícil.
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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  

ARTIGO

Foi assinado em 05 de setembro do corrente, o requerimento da 

convenção protocolada pelo Sindicato dos trabalhadores, em virtude de 

ter sido extinto o Ministério do Trabalho, e as suas atribuições distribuídas 

a outras pastas na maioria no Ministério da Economia, e desde então estão 

ocorrendo demora nas homologações dos acordos coletivos protocoladas 

pelo SIMECS, mas assim que tivermos a informação a mesma será divulgada. 

Porém independente de quando for homologada os trabalhadores 

receberão os valores retroativos referente a agosto. 

Veja ao lado como ficaram as principais cláusulas do acordo:

CONVENÇÃO


