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ASSEMBLEIA GERAL 

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 tempo-

rada de verão e os exames médicos iniciaram no dia 30 de novembro 

de 2019. Para sócios e dependentes do Sindicato o acesso a sede é 

gratuito, e o valor do exame médico para as piscinas é de R$ 25,00 

cada. E não há prazo de carência para novos sócios!

TEMPORADA DE VERÃO

Datas e Horários para Exame Médico:

Todos os sábados  - das 11h às 13h

ÚLTIMA DATA PARA EXAME MÉDICO -15/02 - das 11h às 13h

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

descanso. 

Seja sócio, associe-se!
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Saque complementar do FGTS será liberado 
na sexta

PALAVRA DO PRESIDENTE

BALANÇO DE 2019
O Ano de 2019 está chegando ao fim, e infelizmente um ano de grandes 
retrocessos para a classe trabalhadora brasileira.
Um dos grandes retrocessos sem dúvida alguma foi a aprovação da reforma da 
previdência, que aumentou o tempo de contribuição para homens e mulheres, e 
reduziu o valor das aposentadorias, com um discurso de que era necessário para 
cobrir um rombo na previdência na qual foi comprovado por uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) no congresso nacional que não existe esse déficit.
Como se não bastasse o governo encaminhou a MP 905 (Medida Provisória) sob 
pretexto de gerar emprego, especialmente dos  jovens o governo decreta nova 
reforma trabalhista; para o Dieese,(Departamento Intersindical de estatística) 
que em nota técnica lista uma série de itens contidos na Medida Provisória (MP) 
905: criação de modalidade de trabalho precário, intensificação da jornada, 
enfraquecimento da fiscalização, redução do papel da negociação coletiva. Por 
fim, aponta o instituto, “beneficia os empresários com uma grande desoneração 
em um cenário de crise fiscal, impondo aos trabalhadores desempregados o 
custo dessa ‘bolsa-patrão' segue o instituto; ao chamar a atenção para a grave 
situação do mercado de trabalho – 12,5 milhões de desempregados, 44% da mão 
de obra na informalidade, subutilizados, desalentos –, o Dieese afirma que a MP 
905 “não tem instrumentos” que possam melhorar essa situação. “Ao contrário, 
tem potencial para aumentar o desemprego e a precarização. ”
O instituto enumera os principais pontos do que chama de “nova reforma 
trabalhista”:
• As empresas ficam isentas da contribuição previdenciária de 20% do salário 
dos trabalhadores;
• Em vez de promover empregos, facilita a demissão de trabalhadores e pode 
estimular a informalidade;
• Amplia a desregulamentação da jornada;
• Promove a negociação individual e enfraquece os acordos coletivos
• Dificulta a fiscalização do trabalho;
• Cria um conselho sobre acidentes de trabalho sem participação dos 
trabalhadores ou mesmo do Ministério da Saúde;
• Altera regras para concessão do auxílio-acidente;
• Revoga 86 itens da CLT, incluindo medidas de proteção ao trabalho;
• A alíquota mensal de recolhimento ao FGTS por parte dos empregadores será 
de 2% sobre o salário, e não de 8% como é hoje;
• Está definido que o trabalhador contratado nesses moldes receberá a cada 
mês, além de sua remuneração normal, os proporcionais de 13º salário e férias;
• Outro ponto é que a indenização sobre o saldo do FGTS, será 20% sobre o 
valor do salário (e não de 40%, como é o caso nos contratos normais);
• O Dieese observa que se passaram dois anos desde a entrada em vigor da 
Lei 13.467, de “reforma” trabalhista: os empregos não vieram e o mercado 
de trabalho segue se deteriorando, com aumento da informalidade e da 
precarização. “Como consequência de toda essa situação, a concentração de 
renda e a pobreza no país aumentaram”, constata o instituto;
• A MP continua em análise no congresso nacional e pode entrar em votação a 
qualquer momento.
Diante do exposto tão adverso, cabe  ressaltar que em Carlos Barbosa mais 
uma vez o sindicato  dos metalúrgicos com muito diálogo, bom senso e união 
com a categoria, conseguiu durante a campanha salarial  renovar por mais dois 
anos as cláusulas sociais  que são importantes para os trabalhadores e suas 
famílias, como quinquênio, auxilio creche, horas extras, entre outras, que se 
não houvesse negociação nada disso existiria para os metalúrgicos barbosenses, 
além de garantir aumento real acima da inflação.
Demostramos mais um ano a importância da união do sindicato com a categoria 
aonde conseguimos grandes avanços, e para 2020 estaremos mais próximos 
colocando os interesses dos trabalhadores em primeiro lugar.
Aproveito a oportunidade para ressaltar a importância de você, metalúrgico, ser 
sócio do sindicato, pois se associando estará fortalecendo a ferramenta que de-
fende seus direitos.
Ótimas férias a todos!
Um feliz natal e um excelente 2020. TODSON MARCELO ANDRADE
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A Caixa vai liberar o saque complementar do FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) a partir da próxima sexta-feira (20) para nascidos 
entre janeiro e outubro. Trabalhadores com aniversário em novembro ou 
dezembro e que vão fazer saque imediato poderão retirar os valores já no 
novo limite no dia 18, caso tenha direito.

O governo aprovou na última semana o aumento para R$ 998 do teto 
para saques imediatos. Só terá direito ao saque extra quem tiver alguma 
conta de FGTS, ativa ou inativa, cujo saldo era de até R$ 998 (atual valor 
do salário mínimo) em 24 de julho deste ano. Quem tiver saldo acima 
desse valor na conta do fundo só poderá retirar os R$ 500 originalmente 
previstos. O limite vale para cada conta, separadamente.

Quem tem conta na Caixa vai receber o depósito complementar 
automaticamente. Não correntistas do banco precisarão buscar 
atendimento nas agências, em terminais de autoatendimento e em casas 
lotéricas. Para saber se tem direito ao adicional, o trabalhador deve 
consultar o extrato do fundo na página na Caixa ou no app FGTS.
Fonte: Metrojornal 

Atendimento especial

Para facilitar o atendimento, 2.381 agências da CAIXA abrirão em horário 
estendido na quarta (18), quinta (19) e sexta-feira (20). A lista das agências 
com horário especial de atendimento está no site fgts.caixa.gov.br.

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.

VAMOS FALAR SOBRE COMBATE À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA?
O dia 25 de novembro é considerado o Dia Internacional para a Eliminação 
da Violência contra a Mulher, tendo por objetivo estimular governos e 
sociedade civil organizada realizem eventos visando a conscientização e 
a orientação, impulsionando denúncias e objetivando a erradicação deste 
tipo de violência, que destrói a vida de mulheres e famílias inteiras.
A violência contra a mulher vem sendo tratada como um problema 
mundial que não distingue cor, classe social ou raça: é maléfica, absurda e 
injustificável. E, que infelizmente, a cada dia traz números ainda maiores 
de vítimas.
Por isso, cabível e necessário que todo cidadão tenha conhecimento das 
diretrizes trazidas pela Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que veio 
como um grande avanço para coibir essa triste realidade que vem sendo 
observada, e como meio de penalizar o infrator.
Conheça o que diz a Lei Maria da Penha. Você poderá ajudar milhares de 
mulheres, vítimas de violência doméstica.
Diz a Lei Maria da Penha, que a violência doméstica é caracterizada quando 
há ação ou omissão baseada no gênero que cause à vítima morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Essa 
violência pode ser cometida no âmbito da unidade doméstica, no seio da 
família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PODE ACONTECER DE VÁRIAS FORMAS:
- violência física: quando ofenda a integridade ou saúde corporal;
- violência psicológica: quando causa dano emocional, diminuição da 
autoestima, prejudica e perturba o desenvolvimento ou que visa degradar 
ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, violação de sua 
intimidade, ridicularizarão, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica;
- violência sexual: qualquer conduta que constranja a vítima a presenciar, 
manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, 
ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercialização da 
sexualidade, que impeça de usar método contraceptivo ou que a force o
matrimônio,etc.;
- violência patrimonial: configura retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos;
- violência moral: configuração de crimes de calúnia, difamação ou injúria.
Observe: crime descrito na Lei Maria da Penha tem tratamento penal e 
processual diferenciado.
Não cabe benefícios da transação penal (prestação de serviço a comunidade, 
multa..) ou de suspensão condicional do processo. O crime de lesão 
corporal resultante de violência doméstica contra mulher é considerado 
de ordem pública incondicionada (independe de representação da vítima). 
Não cabe substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos e da mesma forma não cabe uso do princípio da insignificância.

O QUE É POSSÍVEL DEFINDIR NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA: 
na própria audiência inaugural, nos crimes de violência doméstica, é 
possível definir, inclusive de forma consensual: dissolução de união 
estável/separação/divórcio, fixação de guarda, alimentos e visitas aos 
filhos, agilizando a regulamentação de tais questões e evitando que a 

vítima necessite ajuizar nova demanda.
Muito importante: Quando se trata de crime de violência doméstica, é 
possível à vítima, já no momento da lavratura do boletim de ocorrência, 
requerer medidas protetivas, de modo a preservar sua integridade física 
e moral, incluindo aqui o afastamento do suposto agressor do lar e a 
proibição de contato e aproximação por determinada distância, inclusive 
dos filhos se necessário. Havendo descumprimento da medida, o agressor 
poderá ser preso de imediato.
Ainda, nos casos em que a vítima não puder permanecer na moradia, 
poderá (junto a seus filhos) se abrigar em casa de passagem, serviço este 
disponibilizado pelo Poder Publico Municipal em parceria com redes de 
proteção, que oferecem estrutura à vítima de violência doméstica (casa de 
passagem, acompanhamento psicológico, jurídico e social).
A Lei Maria da Penha e as políticas públicas nesse sentido estão em 
constante evolução, sempre primando pelo objetivo de findar com os 
casos de violência doméstica e responsabilizar o infrator. E nesse sentido, 
podemos citar duas importantes e recentes inovações no âmbito legislativo: 
prioridade à vítima de violência doméstica para matricular dependentes 
em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio e 
determinação de apreensão da arma de fogo registrada ou sob posse do 
agressor nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Não apenas neste dia 25/11, mas em todos os demais dias, lute por essa 
causa! A violência doméstica pode estar do nosso lado, na nossa família. 
Muitas mulheres precisam de ajuda!
Se tiver conhecimento ou suspeita de violência doméstica, denuncie! 
Ajude a evitar novas vítimas!

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.
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ARTIGO: Juros, fique longe deles

Enredar-se em dívidas bancárias, cheque 

especial e cartão de crédito é um tema que 

aparece nos jornais. Mas o grau a que chegou, 

atormentando tantos lares, justifica abordá-lo.

Os bancos atraem os incautos mostrando só a 

prestação. Não contam ao cliente o tamanho 

dos juros que cobram ou não dão a devida 

dimensão.

Mesmo o limite de 8% ao mês, decretado pelo 

governo, é um exagero, equivale a 151,87% ao 

ano. Um abismo, comparando-se com a Selic 

que remunera 5% aa., ou a poupança 3,5% aa.

Considerando um empréstimo de R$ 5.000,00, 

a 8% a.m., em 48 vezes, as prestações ficariam 

em R$ 410,20, desconsiderando-se os encargos 

(IOF, seguro, etc). O total pago será de R$ 

19.689,66 (410,20 x 48). Ou seja, R$ 14.689,66 

de acréscimos.

Uma montanha de juros!  

Lembre-se, seu dinheiro é o tempo de vida que 

você despendeu para obtê-lo. São as horas, os 

músculos, os nervos necessários para ganhá-

lo. É também tempo afastado da família, do 

aprimoramento educacional, da cultura e do 

lazer. Todo o montante destinado a pagar juros 

é o que não adquire bens e serviços. Tempo de 

vida desperdiçado.

No entusiasmo do 13º, é preciso atenção para 

evitar excessos. Se for o caso, ele pode servir 

numa negociação com o banco, para abater no 

todo ou em parte alguma dívida. Melhor do que 

o risco de crescer feito bola de neve.

Os bancos têm sido enorme peso ao país. 

Sugam o cliente com juros de agiota e tarifas 

para tudo. Eles abocanham quase a metade 

de tudo que União gasta, na forma de juros e 

amortizações de títulos. Para ter recursos para 

pagar estes títulos, o governo reduz gastos 

essenciais e eleva receitas, ou seja, corta 

serviços públicos e cobra impostos elevados de 

empresas e cidadãos.

 Como se isso não bastasse, o governo 

não desistiu do regime de capitalização da 

Previdência, o que entregaria os descontos 

previdenciários dos salários aos bancos.
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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: 6.000 exemplares Central Gráfica de Jornais. Jornalista Responsável: Vanessa Martins Flaiban - MTB 17.593/RS - Diagramação: Oito Oitenta Comunicação  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
HORAS EXTRAS - ADICIONAL  

As empresas remunerarão as horas extras efetivamente trabalhadas por 
seus empregados com o adicional de 50% (cinquenta por cento) naquelas 
até o número de 20 (vinte) mensais, com adicional de 100% (cem por 
cento) naquelas de número de 21 (vinte e uma) a 60 (sessenta) horas-
extras mensais, e com adicional de 130% (cento e trinta por cento) nas 
excedentes a 60 (sessenta) horas-extras mensais, sempre ressalvados os 
horários especiais.

SAIBA SEUS DIREITOS

MATÉRIA ESPECIAL

Aposentadorias podem ser revisadas para incluir 
contribuições de antes do Plano Real

Decisão do STJ, aposentados que contribuíram antes de julho 1994 podem 
pedir revisão dos valores de suas pensões

São Paulo – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por unanimidade 
que os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão direito 
à chamada “revisão da vida toda”. O veredito do julgamento, iniciado em 
junho e concluído nesta quarta-feira (11), permite ao aposentado pedir o 
recálculo da média salarial considerando todos os salários do trabalhador, 
mesmo os anteriores a julho de 1994, quando foi implanto no país o Plano 
Real. Atualmente, para calcular o pagamento do benefício, o INSS utiliza 

apenas os salários em real, deixando de fora as contribuições feitas em 
moedas anteriores, como cruzado novo, cruzado, cruzeiro etc.
“É uma valorização”, avalia o professor da Escola de Ciências do Trabalho 
do Dieese Fausto Augusto Júnior, em entrevista à repórter Camila Piacesi, 
do Seu Jornal, da TVT. “A média do rendimento tende a subir, isso é impor-
tante. Quem mais perdeu do ponto de vista em relação à inflação, quando 
se aposentavam, eram os trabalhadores que tinham esse tempo perdido, 
que não podiam utilizar esse cálculo. Com a utilização desse cálculo você 
corrige essa distorção”, observa.
“Agora, todo o aposentado que desconfia ter sido vítima de um erro de 
cálculo do benefício pode solicitar a correção do valor do INSS com pedido 
administrativo feito junto a agência da Previdência Social ou entrar com 
uma ação na Justiça para receber os atrasados”, afirmou o senador Paulo 
Paim (PT).
Na decisão, a 1ª Seção do STJ entendeu que deve ser aplicada a regra mais 
vantajosa ao beneficiário. Assim, pela “revisão da vida toda”, os segurados 
poderão computar suas melhores contribuições. Até então, antes da “re-
forma” da Previdência, o cálculo válido considerava uma média dos 80% 
maiores salários e os 20% menores. Por conta disso, a nova revisão será 
vantajosa para quem tinha uma boa remuneração até 1994, quando foi 
implantado o Plano Real, mas desvantajosa para quem se aposentou pela 
integralidade, com o teto.
“Não são todos os trabalhadores e servidores que têm direito ao recálculo 
da aposentadoria, só vai ter direito quem trabalhou antes de 94 e contri-
buiu para a Previdência independentemente do período”, adverte o advo-
gado da CUT Rodrigo Vicente.
FONTE: SITE REDE BRASIL ATUAL


