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O 13º NA ECONOMIA GAÚCHA PALAVRA DO PRESIDENTE

NOVEMBRO AZUL E A SAÚDE DO HOMEM
Novembro é o mês de conscientização sobre os cuidados integrais com a 
saúde do homem. Saúde mental, infecções sexualmente transmissíveis, 
doenças crônicas (diabetes, hipertensão) entre outros pontos devem 
ser sempre observados pela população masculina. Todos os anos, nesse 
período, 21 países, incluindo o Brasil, preparam campanhas sobre 
prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, além de levar informações 
sobre a prevenção e promoção aos cuidados integrais com o cuidado da 
saúde masculina. 
Entre as informações estão, por exemplo, dicas para manter alimentação 
saudável, evitar fumar e consumir bebidas alcoólicas, além de praticar 
atividades físicas. São atos simples que promovem o bem-estar e ajudam 
a manter mente e corpo em perfeito funcionamento, prevenindo doenças.
No Brasil é tradição que prédios e monumentos históricos recebam 
iluminação azul nesta época do ano. O objetivo é chamar atenção para o 
movimento global, trazendo informações e conscientização sobre o que 
deve ser feito em prol da saúde do homem.
Câncer de próstata é o tumor que afeta a próstata, glândula localizada 
abaixo da bexiga e que envolve a uretra. O câncer de próstata é o mais 
frequente entre os homens, depois do câncer de pele. Embora seja uma 
doença comum, por medo ou por desconhecimento muitos homens 
preferem não conversar sobre esse assunto.
As estimativas apontam 68.220 novos casos em 2018. Esses valores 
correspondem a um risco estimado de 66,12 casos novos a cada 100 mil 
homens, além de ser a segunda causa de morte por câncer em homens 
no Brasil, com mais de 14 mil óbitos. Na presença de sinais e sintomas, 
recomenda-se a realização de exames.
A doença é confirmada após fazer a biópsia, que é indicada ao encontrar 
alguma alteração no exame de sangue (PSA) ou no toque retal, que 
somente são prescritos a partir da suspeita de um caso por um médico 
especialista.
Entre os fatores que mais ajudam a prevenir o câncer de próstata estão:
• Ter uma alimentação saudável.
• Manter o peso corporal adequado.
• Praticar atividade física.
• Não fumar.
• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas
Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas e, 
quando apresenta, os mais comuns são:
• dificuldade de urinar;
• demora em começar e terminar de urinar;
• sangue na urina;
• diminuição do jato de urina;
• necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite.
O tratamento do câncer de próstata é feito por meio de uma ou de várias 
modalidades/técnicas de tratamento, que podem ser combinadas ou não. 
A principal delas é a cirurgia, que pode ser aplicada junto com radioterapia 
e tratamento hormonal, conforme cada caso. 
Quando localizado apenas na próstata, o câncer de próstata pode ser 
tratado com cirurgia oncológica, radioterapia e até mesmo observação 
vigilante, em alguns casos especiais. No caso de metástase, ou seja, se o 
câncer da próstata tiver se espalhado para outros órgãos, a radioterapia é 
utilizada junto com tratamento hormonal, além de tratamentos paliativos. 
A escolha do melhor tratamento é feita individualmente, por médico 
especializado, caso a caso, após definir quais os riscos, benefícios e 
melhores resultados para cada paciente, conforme estágio da doença e 
condições clínicas do paciente. Todas as modalidades de tratamento são 
oferecidas, de forma integral e gratuita, por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

 TODSON MARCELO ANDRADE
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Até dezembro de 2019, estima-se que deverão ser injetados na economia 
gaúcha aproximadamente R$ 13,9 bilhões, em decorrência do pagamento 
do 13º salário. Esse montante representa aproximadamente 6,5% do total 
do Brasil e 38,5% da região Sul. Os recursos pagos representam em torno 
de 3,0% do PIB estadual. 
O contingente de pessoas no estado que receberá o décimo terceiro foi 
estimado em mais de 5,5 milhões, o correspondente a 6,8% do total que 
terá acesso ao benefício no Brasil. Em relação à região Sul, esse percentual 
é de 38,8%. Os empregados do mercado formal, celetistas ou estatutários, 
representam 52,9%, enquanto pensionistas e aposentados do INSS 
equivalem a 45,2%. O emprego doméstico com carteira assinada participa 
com 1,9%. 
Em relação aos valores que cada segmento receberá, nota-se a seguinte 
distribuição: os assalariados do setor público e privado ficam com 63,9% 
(R$ 8,9 bilhões) e os beneficiários do INSS, com 24,0% (R$ 3,3 bilhões). Aos 
aposentados e pensionistas do Estado que pertencem pelo Regime Próprio 
caberão 9,0% (R$ 1,2 bilhão) enquanto os aposentados e pensionistas dos 
Municípios do Regime Próprio receberão 2,2% (R$ 309,1 milhões). Aos 
empregados domésticos serão destinados 1,0% ou R$ 134,1 milhões. O 
Rio Grande do Sul registra valor médio para o rendimento de R$ 2.244,031. 

Estimativa setorial para o mercado formal
 
Para os assalariados formalizados dos setores público e privado, que 
correspondem a 2,9 milhões de trabalhadores, excluídos os empregados 
domésticos,a estimativa é de que R$ 8,9 bilhões serão pagos a título de 
13º salário, até o final do ano. 
A maior parcela do montante a ser distribuído caberá aos ocupados no 
setor de serviços (incluindo administração pública), que ficarão com 
59,7% do total destinado ao mercado formal; os empregados da indústria 
receberão 21,5%; os comerciários terão 14,4%; aos que trabalham na 
construção civil será pago o correspondente a 2,5%, enquanto 1,9% serão 
concedidos aos trabalhadores da agropecuária.
O número de trabalhadores do mercado formal de trabalho (assalariados 
do setor privado, assalariados do setor publico e empregados domésticos 
com carteira assinada) que receberá o 13º salário em 2019 cresceu cerca 
de 1% na comparação com os dados de 2018 (estima-se que mais 29.888 
pessoas passarão a receber o benefício). Em relação ao montante, para 
esse segmento, o valor apurado em 2019 aumentou aproximadamente 
5,0%, um acréscimo de 418 milhões. 
Para o valor total pago, considerando os aposentados, a comparação fica 
comprometida, pois houve alteração na apresentação dos dados pela 
Previdência Social. Até 2018, todos os benefícios eram incluídos. Em 2019, 
as informações apresentadas referem-se apenas aos benefícios do RGPS. 

A criação do 13º e a importância desta remuneração para a economia 

O 13º salário não entrou na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) de 
1943, promulgada por Getúlio Vargas, por pressão dos empresários. Até 
1962, era gratificação não regulamentada, que poderia ser concedida de 
acordo com o critério de cada empresa. 
Após pressão dos trabalhadores (a favor) e dos empresários (contra), o 13º 
salário foi instituído pelo presidente João Goulart em 1962, por meio da 
lei 4.090 de 13/07/1962, com referência no salário mensal do trabalhador. 
Inicialmente, a lei só previa o pagamento aos trabalhadores do setor 
privado. Servidores públicos e trabalhadores rurais ficaram de fora.  
Em 1965, o general Castello Branco sancionou a lei 4.749, com pequenas 
modificações na lei 4.090.
“Tem direito à gratificação todo trabalhador com carteira assinada, sejam 
trabalhadores domésticos, rurais, urbanos ou avulsos. A partir de 15 dias 
de serviço, o trabalhador já passa a ter direito a receber o 13º salário. 
Também recebem a gratificação os aposentados e pensionistas do INSS.” 
Os servidores públicos, no entanto, só passaram a ter direito a receber o 
13º a partir da Constituição Federal de 1988.    
Hoje, o 13º tem importância enorme: além de permitir que trabalhadores 
quitem dívidas e consumam diferentes tipos de produtos e serviços, é um 
dinamizador do comércio e da economia em geral.
 Fonte: DIEESE

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.

ASSEMBLEIA 
No dia  11 de novembro de 2019, os trabalhadores da empresa Tramontina 
Eletrik – Carlos Barbosa - RS, estiveram reunidos na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Carlos Barbosa em Assembleia Extraordinária, 
a qual convocada especialmente para discutirem e deliberarem sobre proposta 
de jornada especial para algumas funções especificas. A referida proposta entre 
os pontos elencados, prevê que o empregado irá trabalhar 04 (quatro) a 05 
(cinco) dias por semana, jornada de 35h2min e 44h por semana. Fica assegurado 
direito de folga de dois domingos por mês, sendo que o trabalho no domingo 
fica assegurado o direito de gozo de um dia durante a semana. Restou acordado 
ainda que o trabalhador que adotar tal regime terá folga de dois dias uteis por 
semana, sendo que no decorrer do mês haverá 3 (três) dias consecutivos de 
descanso e possibilidade de troca de escala na semana. Os trabalhadores desta 
jornada especial irão trabalhar em média 6% a menos que os empregados dos 
horários normais percebendo a mesma remuneração. O acordo tem proposta 
de validade por dois anos a partir da data de sua aprovação. Passada a palavra 
para o presidente do sindicato, o mesmo ponderou sobre as novidades da 
Reforma Trabalhista de 2017 que prevê a soberania do negociado sobre o 
legislado, permitindo, entre outras, a negociação de jornadas especiais como 
a proposta pela empresa. Por parte do advogado do sindicado houve também 
ponderação sobre a importância da participação e da necessidade que todas 
as dúvidas fossem devidamente esclarecidas. Por parte dos trabalhadores 
houveram colocações de que tinham pleno conhecimento da proposta e que 
estavam cientes do seu alcance.
Colocada em votação, a proposta foi aprovada de forma unânime. Com a 
aprovação, a deliberação tomada foi encaminhada para a empresa, a qual 
deverá tomar as medidas para viabilizar a implantação da jornada especial de 
trabalho.

TEMPORADA DE VERÃO 
O Sindicato, em parceria com o Clube União Cruzeiro Rio Branco, disponibiliza 
uma excelente área de lazer para os sócios da entidade e seus familiares. 
São piscinas adulto e infantil, a abertura da temporada e os exames médicos 
começam no dia 30 de novembro de 2019 às 11:00.

Os exames médicos poderão ser realizados também nos dias:
05 e 12/12 - das 19:00 às 21:00;
07, 14, 21, 28/12 - das 11:00 às 13:00;
04, 11, 18, 25/01 e 01, 08/02 - das 11:00 às 13:00;
15/02 - das 10:30 às 11:30.

Para sócios e dependentes do Sindicato o valor do exame é de R$ 25,00 cada.
Para novos sócios e dependentes não há prazo de carência para o uso das 
piscinas e da sede campestre.

Aproveite mais este benefício com tudo o que o metalúrgico precisa para o seu 
merecido descanso.

Seja sócio, associe-se!



4 JORNAL DOS METALURGICOS DE BARBOSA

ARTIGO: Desigualdade e crescimento

Altos níveis de desigualdade prejudicam 

o crescimento econômico. A conclusão 

não vem da esquerda, mas do centro do 

pensamento conservador, ortodoxo.

Estudo do FMI[1], com dados de vários 

países, mostrou que quanto maiores 

as desigualdades, menores os ciclos de 

crescimento do PIB.  

A “desigualdade aumentou em diversas 

economias avançadas e permanece 

teimosamente alta em muitas que ainda 

estão se desenvolvendo”, segundo o estudo. 

Preocupa que a carência prolongada de 

inclusão social “pode afetar a coesão social 

e prejudicar a sustentabilidade do próprio 

crescimento”.

No Brasil, a desigualdade atingiu nível 

recorde em 2019, mostra pesquisa da 

FGV. A crise atingiu mais os mais pobres. 

Nos governos Lula/Dilma, os ricos tiveram 

aumento de  renda, mas os mais pobres 

tiveram mais, pela valorização do salário 

mínimo e mais empregos. Após a crise, os 

mais ricos tiveram aumento de 3,3% da 

renda e os mais pobres queda de mais de 

20%.

As medidas recentes agravam a situação. 

Precarização das leis de proteção ao 

trabalho, cortes em Saúde e programas 

sociais. O desemprego atinge 12 milhões e 

as vagas criadas são de empregos precários 

e de baixa remuneração.  Ao contrário das 

recomendações, a carga tributária está 

sendo jogada sobre o trabalho e aliviada 

dos que vivem de aplicações financeiras. 

Até desempregado vai ser tributado.

Os dirigentes do pais deveriam olhar para 

onde dá certo. Carlos Barbosa registra 

crescimento do PIB. É campeã de qualidade 

de vida e níveis de igualdade. A cidade ainda 

precisa melhorar, mas indústrias ativas e um 

sindicalismo atuante fazem a diferença. Ao 

invés de preconceito e exclusão, o respeito 

e a transigência.

[1] Growth That Reaches Everyone: Facts, Factors, Tools 

(que poderia ser traduzido como: “Crescimento que 

atinge a todos: fatos, fatores e ferramentas”)
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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 TRIGÉSIMA TERCEIRA
PERÍODO PRÉ-APOSENTADORIA - GARANTIA DE EMPREGO 

O empregado que estiver a 12 (doze) meses de sua possível aposentadoria, 
excluída a
aposentadoria por invalidez, terá durante este período, garantia de 
emprego, condicionada a:

01. Tenha uma efetividade na empresa de no mínimo 06 (seis) anos;

02. Comunique o início do período de 12 (doze) meses e comprovando o 
tempo de serviço em
forma de ofício assinado por si, assistido pelo Sindicato Profissional, em 
duas vias de igual teor,
numa das quais deverá, para validade, constar o obrigatório ciente datado 
da empresa;

03. A garantia estabelecida na presente cláusula cessará na hipótese do 
empregado não se
aposentar na data prevista para tal e mencionada no ofício ou não lhe ser 
concedida à
aposentadoria, não sendo em nenhuma hipótese prorrogável a garantia 
do emprego em causa;

04. A garantia de emprego só poderá ser solicitada em uma única 
oportunidade, não sendo
viável renová-la;

05. O empregado que receber aviso prévio, a partir desta data não poderá 
usar do presente dispositivo.

SAIBA SEUS DIREITOS
ACORDO HOMOLOGADO - SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
COM A IRWIN.
No dia 29 de outubro foi homologado pela Juíza da Primeira Vara do 
Trabalho de Bento Gonçalves, Graciela Maffei o acordo referente ao 
cumprimento de intervalo de 15 minutos (antigo artigo 384 da CLT) que 
não existe mais. Conforme acordado e também deliberado em assembleia 
com as trabalhadoras, a empresa realizará o pagamento de um valor que 
será distribuído de forma igualitária para as mais de 300 trabalhadoras.
• Quem tem direito:
As trabalhadoras que estão atualmente na empresa ou que trabalharam 
na empresa de 18/03/2012 à 18/03/2014 e já foram desligadas.
• Como irão receber:
O acordo estabelece que cada trabalhadora deverá ir pessoalmente até a 
Justiça do Trabalho munidas de documento de identificação e carteira de 
trabalho, aonde receberá um alvará para efetuar o saque em seu nome.
• Endereço da Justiça do Trabalho:
Av. Presidente Costa e Silva, 261 - Planalto - Bento Gonçalves, RS.
Fones: (54) 3451-6477/3449-7100
As trabalhadoras terão o prazo de até 2 anos para retirar os valores.
Quando poderão realizar o saque dos valores:
Foi aprovado em assembleia que os saques poderão ser feitos a partir de 
15/01/2020.
Para as funcionárias ativas em 15/01/2020, ficou acordado que as 
horas usadas para o deslocamento e retirada do alvará de saque serão 
abonadas, mediante acerto do dia e hora com seus supervisores, sem 
perdas do respectivo salário ou PPR.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o RH da empresa 54 3461 
9445 /54 3461 9448 /54 3461 9346 ou Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Carlos Barbosa - 54 3461 1605.


