
Neste ano a campanha salarial dos Metalúrgi-
cos de Carlos Barbosa será virtual. A assem-
bleia geral vai ocorrer no dia 8 de agosto, 

às 10h. Na ocasião, será defi nido o percentual de 
reajuste que será reivindicado à Patronal até o dia 
11 de agosto. A pauta será entregue à Patronal após 
a assembleia. 

Durante a negociação de 2019, garantimos as 
cláusulas sociais até agosto de 2021 e, nesse ano, 
vamos negociar as cláusulas econômicas. Por isso, 
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mais uma vez a participação dos metalúrgicos é im-
portante para que possamos conquistar um reajuste 
com aumento real. Até o momento, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor (INPC) está em 2.35%; 
falta fechar o índice no mês de julho, que será a base 
da nossa negociação salarial.

 A pandemia trouxe insegurança para a maioria 
dos trabalhadores no Brasil e no mundo, no en-
tanto, as empresas metalúrgicas de Carlos Barbosa 
não registraram números negativos. Pelo contrário, 

foram feitas novas contratações e o faturamento de 
diversas empresas apresentou estabilidade ou cres-
cimento. Nossa reivindicação é digna, sempre em 
busca de melhores condições para você e sua família. 
Somos mais de 5 mil metalúrgicos em Carlos Bar-
bosa. Com a classe valorizada, toda cidade ganha. 

Nos próximos dias o metalúrgico receberá infor-
mações detalhadas sobre a assembleia geral pelas re-
des sociais. Para saber mais, acompanhe o site meta-
lurgicoscarlosbarbosa.com.br. 

Metalúrgicos preparam assembleia virtual
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EXPEDIENTE

Dentro de alguns dias começare-
mos nossa campanha salarial para 
definição das reivindicações que a 

nossa categoria apresentará ao sindicato 
patronal. Será um importante momento 
para nos unirmos ainda mais. A pandemia 
nos afastou fisicamente, mas continu-
amos movidos pelo mesmo propósito de 
proteger os metalúrgicos em seus direitos 
e qualidade de vida. 

Desta vez a assembleia será virtual. 
Você, metalúrgico, receberá todas as infor-
mações pelo site e redes sociais do sindica-
to. Explicaremos o passo a passo de como 
fazer para se cadastrar e participar. Nesse 
momento é fundamental refletir sobre a 
importância da sua força de trabalho. 

A covid-19 tem causado muitos proble-
mas em todo o mundo. Felizmente, Carlos 
Barbosa, mais uma vez, se mostra um 
local diferenciado. Por aqui as empresas 
metalúrgicas não sofreram tantas perdas 
como no restante do brasil e o mundo. 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
DOAÇÃO
DE SANGUE

Nesta edição, trazemos informações so-
bre a 46ª cláusula da Convenção Coletiva 
de Trabalho, 2019/2021, que diz respeito 

à doação de sangue.  O empregado poderá de-
ixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do 
salário, por um dia, em cada 12 (doze) meses 
de trabalho, em caso de doação voluntária de 
sangue devidamente comprovada, na forma do 
Artigo 473, inciso IV, da Consolidação das Leis 
do Trabalho.
Além da ausência justifi cada prevista em lei, con-
forme citado no parágrafo anterior, o empregado 
poderá ausentar-se do trabalho, por mais um dia, 
pelo mesmo motivo comprovadamente, em cada 
12 (doze) meses de trabalho, ocasião em que as 
horas correspondentes a esse dia não serão re-
muneradas pela empresa, sem prejuízo do des-
canso semanal remunerado, férias e gratifi cação 
natalina (13º salário).

QUERO SER SÓCIO
NOME_________________________________________

EMPRESA________________________________________________

SEXO F (  )  M (  )DATA DE NASCIMEN TO________________

TELEFONE FIXO__________CELULAR____________

CARLOS BARBOSA, ____ DE ____________ DE 2020. Autorizo o desconto das mensalidades em folha de pagamento de acordo 
com legislação em vigor, bem como as deliberações em assembleia

ASS: __________________________________________________________________________________________________________

Ivanor Ceratto
Presidente em exercício do Sindicato  dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa

Palavra do 

Presidente 

Pelo contrário, muitas fábricas continuam 
contratando devido ao aumento da deman-
da. Por isso, o reajuste salarial é absoluta-
mente justo, importante e necessário para 
a família metalúrgica e para a comunidade 
barbosense.

Também reforço a importância dos me-
talúrgicos se associarem ao Sindicato para 
participarem das ações de retomada que 
estamos planejando para que, assim que 
o distanciamento social for interrompido, 
sejam implantadas. Estamos trabalhando 
para renovar e agragar novos serviços. O seu 
apoio é fundamental para a defesa de nossos 
direitos e valores e para que o Sindicato cres-
ça em representatividade. Juntos podemos 
enfrentar o desmantelamento crescentes de 
nossos direitos. 

Para f icar por dentro das notícias, 
dos seus direitos e da assembleia geral, 
mantenha-se informado acompanhando o 
sindicato nas redes sociais e pelo site me-
talurgicoscarlosbarbosa.com.br. Até logo!
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SINDICATO INICIA SÉRIE DE ENTREVISTAS 
COM ESPECIALISTAS NO FACEBOOK

Em julho, o Sindicato dos Metalúrgicos iniciou 
um programa de entrevistas em sua fanpage 
(facebook.com/metalurgicosdecarlosbarbo-

sa). Todas as quartas-feiras, às 19h30min, é realiza-
da uma transmissão ao vivo com um convidado. O 
objetivo é informar os associados e a comunidade 
sobre temas como saúde, educação, direitos do tra-
balhador e economia. A primeira entrevistada foi a 
psicóloga conveniada ao Sindicato, Elenice Bertol-
do, que abordou as consequências da pandemia na 
saúde mental.

Elenice destacou que os psicólogos de todo o 
mundo têm relatado um aumento significativo 
em doenças psicológicas e que estão se agravando 
com o passar dos meses. Tenho entrado em 
contato com todos os tipos de público. Percebo 
que pacientes que eu já tratava com depressão ou 
outras conformidades, têm apresentado sintomas 
intensos”, salienta a profissional. As consequências 
desencadeiam de maneiras variadas e às vezes 
fica difícil perceber, principalmente em quem 
tenta não aparentar. “Algumas pessoas são vistas 
como mais fortes, pois elas precisam ser o suporte 
nesse momento. Os sintomas começam a ser 
percebidos no corpo, no ponto mais fraco. Algumas 
desenvolvem problemas estomacais, na pele ou dor 
de cabeça”, alerta. 

Infodemia

Uma nova doença que está sendo discutida 
pela comunidade médica é a Infodemia. Conforme 
declarado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o surto de COVID-19 e a resposta a ele têm 
sido decorrente ao excesso de informações, algumas 
precisas e outras não. Fica difícil encontrar fontes 
idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. 

A palavra infodemia se refere a um aumento 
no volume de informações associadas a um 
assunto específico, que podem se multiplicar 
exponencialmente em pouco tempo, devido 
a um evento, como a pandemia atual. Nessa 
situação, surgem rumores e desinformação, além 
da manipulação de notícias. Na era da informação, 
esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e 
se alastra mais rapidamente, como um vírus. “O que 
recomendo é que as pessoas não fiquem tão presas 
ao noticiário. Precisamos, sim, nos mantermos 
informados nos sites oficiais, mas faça isso com 
menos frequência. Imagine como ficam pessoas que 
tem um medo muito intenso de perder familiares 
ou que são ansiosas e depressivas, por exemplo. 
Tudo isso vai intensificando as doenças psíquicas”, 
diz Elenice. 

Cuide de seu idoso

A população idosa é mais difícil de lidar, pois nem 
sempre compreende o que está acontecendo. Para 

ajudar é importante fazer chamadas de vídeo, pois 
para eles é importante visualizar o rosto. “Algumas 
pessoas me contam que chegam na casa do seu 
familiar, tomando todos os cuidados, e o idoso 
questiona ‘por que você não me da um abraço? Você 
está bravo comigo?’ Por isso é importante se mostrar 
presente de outras maneiras”, orienta. 

Violência doméstica

O que também tem preocupado é o aumento 
de casos de violência doméstica. O confinamento, 
o desemprego e a incerteza acarretam em 
agressividade e abuso de álcool.   Até mesmo pessoas 
que não cometiam violência extrema começam a 
perder o controle e partem para a agressão.

Depressão extrema

A comunidade de psicologia também alerta 
para a depressão crônica, que pode levar uma 
pessoa a cometer suicídio. “A pandemia pegou todo 
mundo. Não tenho dados, mas acredito que tenha 
aumentado o número de suicídios, se levarmos em 
conta tudo o que está acontecendo com as pessoas”, 
diz Elenice.

Crianças

Longe da escola por tanto tempo, o desafio de 

muitos pais é manter seus filhos menos estressados, 
organizando o aprendizado e o lazer.  “O que 
podemos fazer é tentar manter uma rotina, pois 
isso é importante para se organizar. As crianças 
ficam normalmente mais teimosas e queixosas. É 
necessário conversar. No pós-pandemia teremos 
muitos problemas de adaptação. Não vai ser fácil se 
ajustar. Todos teremos que ter mais paciência com o 
outro. Já tivemos outras pandemias mundiais, mas 
as pessoas não ficavam sabendo de tudo o que se 
passava, por isso não pensavam tanto a respeito”, 
alerta. 

Psicóloga Elenice Bertoldo foi a primeira entrevistada pela assessora de comunicação do Sindicato, Priscila Boeira

Elenice recomenda que sejam encontradas 
maneiras variadas de recreação. Experi-
mente: 

- Fique menos no celular;
Converse mais;
- Jogue cartas;
- Faça uma chamada de vídeo 
com amigos e parentes;
- Cozinhe;
- Faça artesanato;
- Concerte algo em casa;
- Aprenda algo novo.

Como aliviar os sintomas

SAÚDE INTESTINAL É TEMA DA SEMANA
Fique por dentro de assuntos que impactam diretamente 

na vida da comunidade barbosense, do trabalhador e da 
família metalúrgica. Toda quarta-feira, às 19h30, o Sindicato 
entrevista um  convidado. 

Já passaram pelo programa a psicóloga Elenice Bertoldo, 
a coordenadora do Hospital São Roque, Cátia Argenta, a 
dentista Daniela Andrioli Guerra e, na próxima quarta-feira, a 
conversa será com a nutricionista Daiane Radavelli. O tema 
abordado será "a importânica da dieta para a manutenção 
da saúde intestinal". Receba a notificação curtindo a página 
facebook.com/metalurgicosdecarlosbarbosa. 



No pós-pandemia o que está no radar 
dos analistas é que países vão retomar 
a atividade econômica primeiro. O con-

senso é os que se livrarem da pandemia antes.
Nova Zelândia e Vietnam voltaram à 

atividade. Com rigor no isolamento, verifi cação 
dos contatos dos infectados e forte disciplina, 
praticamente erradicaram a doença. Idem 
China, Coréia do Sul e outros países da Ásia, que 
retomam a economia. Alemanha fez testagem 
em massa e monitoramento, move-se com 
força na produção. Outros países europeus, 
passado o pior, dão os primeiros passos, com 
cuidados e controle.

Os EUA, cujo presidente desdenhou do 
vírus, registraram 2,8 milhões de infectados 
e 130 mil mortos. A economia contraiu-se 
pesadamente. Graças à ação de governadores, 
contiveram a doença. Ensaiaram abrir a 
economia. Mas, alguns voltaram atrás, com 
novos surtos, inclusive em estados não tão 
atingidos antes.

No Brasil, mais de 60 mil vidas perdidas por 
(ir) responsabilidade do governo federal. Atuou 
contra as medidas de contenção. Sequer foi capaz 
de segurar ministros por ele nomeados para a 

David Fialkow Sobrinho
Mestre em Economia Quem vai sair na frente?

SUA SAÚDE

"FOMOS ABRAÇADOS PELA COMUNIDADE", 
DIZ COORDENADORA DO SÃO ROQUE

O Rio Grande do Sul vê a pandemia avan-
çar e desponta como uma das regiões com 
maior velocidade de contágio no país. A 

preocupação é que não ocorra superlotação nos 
leitos de UTIs. Em Carlos Barbosa, assim como 
nos demais hospitais do Estado, o inverno chega 
trazendo apreensão pela transmissibilidade do 
vírus. Em entrevista realizada na fanpage do Sin-
dicato, a coordenadora do Hospital São Roque, 
Cátia Argenta, falou sobre o trabalho que está 
sendo desempenhado pela equipe. 

Sindicato dos Metalúrgicos: como está a situação 
em Carlos Barbosa? 
Cátia Argenta: No fi nal de fevereiro o Hospital já 
estava montando seu comitê de enfrentamento do 
vírus e isso nos deu conhecimento para montamos 
as estruturas e criar o enfrentamento. Estar dentro 
do Tacchini Sistema de Saúde nos dá bastante res-
paldo por estarmos em contato com uma gama de 
profi ssionais e estrutura. E o núcleo do São Roque 
nos mostra as particularidades da nossa comunidade. 
Esse trabalho sempre foi muito bem alinhado com 

a Secretaria de Saúde para que conseguíssemos 
fazer o atendimento de todos. Agora, mais do que 
nunca, com plano de saúde ou não, conseguimos 
prestar atendimento. Essa estrutura que montamos 
nos permite atender todos com relativa facilidade. 

Sindicato: Neste ano o Hospital São Roque com-
pleta 65 anos de serviços prestados à Carlos Bar-
bosa e região. E justamente neste ano tão atípico, 
em que a pandemia COVID-19 assola o mundo. A 
arrecadação do Hospital diminuiu e vocês criaram 
uma campanha de doação. Como foi o resultado?
Cátia: Nos sentimos abraçados por essa comunidade. 
Só tenho uma palavra para dizer: emocionante. Em 
todos as manifestações sentimos o acolhimento das 
pessoas. As nossas equipes também estão com medo. 
As equipes que eram acostumadas a procedimentos 
básicos passaram a se vestir com muitos EPIs para 
se proteger e preservar nossa força de trabalho. Isso 
gerou um cuidado extremo e dissemos para as pes-
soas que a prioridade mudou. Nosso custo implicou 
em uma automática diminuição de tudo o que era 
menos imediato, mas o custo aumentou, por que 

Saúde, cargo que ficou vago por semanas, 
incompetência que se repetiu na Educação e 
em outras áreas.

Por muito menos, um gerente de pequeno 
negócio teria sido demitido, tamanha a 
ineficiência. Imagine-se numa corporação ou 
num país do porte do Brasil.

As ações de proteção à economia, como 
os 600 reais, não partiram do governo. E, 
das que ele anunciou, muitas não chegaram 
a quem precisa. Só 17% do crédito previsto 
foram liberados às empresas.

Em Brasília, com um grupo seleto de 
ministros e CCs, ele faz festa em homenagem 
ao 4  de julho norte-americano,  gesto 
antipatriótico e humilhação jamais vista. 
Enquanto isso, a economia brasileira se 
afunda e a epidemia se alastra. O país paga 
caro pelo caos administrativo, não resolveu 
nem uma coisa, nem outra. Tende a levar mais 
tempo para retomar a economia.

Não faltaram avisos.

precisamos equipar essas pessoas. A população en-
tendeu e atendeu. Muitos ajudaram fi nanceiramente 
ou com serviços. Nos momentos mais desesperadores, 
recebemos muitas mensagens de alunos de escola, 
de artistas e isso deu um apoio moral muito grande 
para nossas equipes. 

Sindicato: Segundo a Sociedade Brasileira de Car-
diologia, o medo de se infectar com Coronavírus 
provocou uma queda de 40% nos casos de pessoas 
que não estão procurando o hospital. Isso pode 
agravar outras doenças.  Qual é a orientação do 
Hospital para quem está relutante em procurar 
ajuda especializada?
Cátia: Fizemos um caminho de toldos e como o Hos-
pital é térreo, fi ca mais fácil para que sejam isolados 
os fl uxos. Quem tem sintomas respiratórios, seja por 
Covid ou não, será encaminhado para uma entrada 
específi ca do Hospital. Pessoas com outros sintomas 
passam por outra entrada. Estamos falando de uma 
pandemia. Pode ser que tenhamos mais propensão 
à contaminação no nosso dia a dia, indo ao mercado 
ou farmácia. Não estamos livres.


