
Os metalúrgicos de Carlos Barbosa  
aprovaram por unanimidade a pauta 
de reivindicações da assembleia geral, 

realizada no sábado, 8 de agosto. Pela primeira 
vez na história do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Carlos Barbosa a assembleia foi realizada 
virtualmente, em função do distanciamento so-
cial exigido para o enfrentamento da pandemia 
de Covid-19.

Às 9h30min, os metalúrgicos comparece-
ram em primeira chamada à reunião virtual 
por meio do aplicativo Zoom e transmissão ao 
vivo pelo Facebook. O debate da pauta iniciou 
às 10h, com a palavra do tesoureiro geral, Vol-
nei da Cruz. Após a explanação foi disponibili-
zado um link em que os participantes votaram 
pela definição do percentual de reajuste que 
será reivindicado à Patronal nos próximos dias. 
O assessor econômico da entidade, o econo-
mista David Fialkow, explanou sobre a situação 
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econômica em Carlos Barbosa. “Durante a ne-
gociação de 2019, garantimos as cláusulas soci-
ais até agosto de 2021 e, nesse ano, negociamos 
as cláusulas econômicas. Por isso, mais uma vez 
a participação dos metalúrgicos é importante 
para que possamos conquistar um reajuste 
com aumento real, com base no Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor (INPC), no ano 
e 2,69% em 12 meses”, afirmou Volnei. Também 
participaram da assembleia virtual o advogado 
Elton Gerhardt e o assessor econômico da en-
tidade, o economista David Fialkow.

No dia 11, Volnei, acompanhado do assessor 
jurídico, Elton Sturm, entregou a pauta para a 
diretora executiva do Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 
de Caxias do Sul e Região (Simecs), Daiana 
Catuzzo. De acordo com Volnei a pandemia 
trouxe insegurança para a maioria dos trab-
alhadores no Brasil e no mundo, no entanto, 

as empresas metalúrgicas de Carlos Barbosa 
não registraram números negativos. Pelo con-
trário, foram feitas novas contratações e o 
faturamento de diversas empresas apresentou 
estabilidade ou crescimento. “Nossa reivindi-
cação é digna, sempre em busca de melhores 
condições para você e sua família", declara.

Metalúrgicos apresentam reivindicações

O tesoureiro geral, Volnei da Cruz (ao centro), acompanhado do assessor jurídico, Elton Sturm, durante a entrega da pauta para a diretoria do Simecs 

Os próximos dias serão extremamente 
importantes para a definição da nossa 
Campanha Salarial. Em breve anunciare-
mos data e horário das novas reuniões. 
Mantenha-se atualizado acessando o site 
metalurgicoscarlosbarbosa.com.br, a fan-
page facebook.com/metalurgicosdecarlos-
barbosa e o Instagram @metalurgicosde-
carlosbarbosa. 

ATENÇÃO, METALÚRGICO
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EXPEDIENTE

No início de agosto realizamos a as-
sembléia de abertura da  nossa 
campanha salarial, a primeira em 

formato virtual. A participação dos trab-
alhadores  metalúrgicos e metalúrgicas 
mostrou que a união não é uma questão 
física, mas um atributo inerente à fideli-
dade aos ideais.

Nossa força sempre estará na união da 
categoria  pela manutenção dos direitos e 
pela conquista de melhores condições para 
a família metalúrgica.  A assembleia ter 
ocorrido em meio à pandemia nos desafiou 
a refletir sobre nosso papel na sociedade.

A pauta já foi entregue e nos próximos dias 
iniciam as  rodadas de negociações, em que o 
Sindicato irá lutar pela pauta que foi aprovada 
em assembleia. Seguimos confiantes de 
conquistar um reajuste que condiz com a 
realidade da qualidade do nosso trabalho. 
Estamos cientes que a Covid-19 tem 
causado muitos problemas em todo o 
mundo. Em contrapartida, a maioria das 
indústrias metalúrgicas de Carlos Barbosa 
não tiveram perdas. 

As negociações entre China, Estados 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
HORAS EXTRAS

Nesta edição, trazemos informações sobre 
a 16ª cláusula da Convenção Coletiva de 
Trabalho, 2019/2021, que aborda os direi-

tos sobre Horas Extras.  
Ficou acordado que as empresas remunerarão 

as horas extras efetivamente trabalhadas por seus 
empregados como adicional de 50% naquelas até 
o número de 20 mensais, comadicional de 100% 
naquelas de número de 21 a 60 horas-extras 
mensais, e com adicional de 130% nas excedentes 
a 60 horas-extras mensais, sempre ressalvados 
os horários especiais.
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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 

unidos e alguns países da Europa provocaram 
a produção acelerada na indústria local. O que 
constatamos foi um aumento significativo 
de contratações. Por isso, a pauta aprovada 
em assembleia é absolutamente justa, 
importante e necessária para a família 
metalúrgica e para a comunidade barbosense. 
Toda cidade ganha quando o metalúrgico é 
valorizado. 

No Sindicato o trabalho segue intenso. 
Estamos estudando maneiras de oferecer 
ainda mais representatividade a todos 
os trabalhadores  e benefícios  a você, 
associado. 

As últimas entrevistas com especialistas, 
que real izamos em nossas l ives  pelo 
Facebook, abordaram a importância de 
manter a união da classe metalúrgica. 
Sozinhos não temos nenhum poder de voz 
contra o desmantelamento dos direitos 
trabalhistas, porém, juntos, ganhamos força 
e somos ouvidos. O seu apoio é fundamental. 
Mantenha-se informado acompanhando 
o Sindicato nas redes sociais e pelo site 
metalurgicoscarlosbarbosa.com.br. Faça 
parte e construa o Sindicato de todos nós!

Todos direitos podem ser conferidos no site do Sindicato
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SINDICATO ENTREVISTA O JUIZ DO 
TRABALHO RODRIGO TRINDADE DE SOUZA

Seguindo a série de lives em nossa pá-
gina no Facebook, o Sindicato entre- 
vistou o professor e juiz do trabalho do Tribu-

nal Regional do Trabalho, Rodrigo Trindade de Sou-
za, no dia 20 de agosto. Acompanhe: 

Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa: 
Em 2017 tivemos a Reforma Trabalhista, que 
fez mais de 200 alterações em artigos na CLT. 
A pandemia provocou uma nova enxurrada de 
Medidas Provisórias. Isso é positivo para o país?   
Juiz Rodrigo Trindade de Souza: Foi uma reforma 
precarizadora de direitos. Achatou salários, determinou 
a fuga de emprego e da atuação sindical. Essa reforma 
é uma luta de classes para destruir as estruturas de 
representação dos empregados. Temos centenas de 
artigos mal redigidos. A Reforma é partícipe do cenário 
de 14 milhões de desempregados, do favorecimento 
da informalidade e a há mais de 20 casos de 
incondicionalidade da lei. 

Sindicato: A Medida Provisória 905/20, que 
diz respeito ao chamado Contrato de Trabalho 
Verde e Amarelo, perdeu a validade neste 
mês sem que fosse apreciada pelo Congresso 
Nacional. Essa revogação é uma notícia positiva 
ou negativa para o trabalhador brasileiro?  
Juiz Rodrigo Trindade de Souza: O mais grave nessa 
MP era o Contrato Verde e Amarelo, que se destinava 
ao primeiro emprego e provocaria um achatamento nos 
direitos. O trabalhador verde a amarelo teria uma perda 
de 78,5% de seus valores e direitos. O único efeito seria 
aumentar o rombo previdenciário. Chego à conclusão 
que foi muito positivo que ela tenha caducado, pois 
seria muito ruim para o trabalhador, pelos direitos; 
para o empresário, pela diminuição de poder aquisitivo; 
e para o governo, pela diminuição do recolhimento da 
previdência. 

Sindicato: O teletrabalho é a melhor alternativa 
para manter empregos, nesse momento?  
Juiz Rodrigo Trindade de Souza: Vejo a necessidade de 
evitar medidas que reduzam salários. É importante que 
o trabalho continue sendo feito de casa, mas também é 
importante que esse incentivo empresarial do governo 
deva garantir a saúde dos empregados. Se for bem 
utilizado pode servir para preservar muitos trabalhos. 

Sindicato: Na Alemanha está acontecendo um 
debate sobre a redução da semana de trabalho para 
quatro dias e está recebendo apoio de 60% dos 
alemães, de acordo com uma pesquisa do instituto 
Yougov. Essa mentalidade mostra uma sociedade 
com mais consciência e respeito pelo trabalhador?   
Juiz Rodrigo Trindade de Souza: Essa é uma tendência 
mundial. A França já reduziu por lei a sua jornada de 
trabalho, mas o melhor exemplo é o da Suécia, que 
reduziu de oito para seis horas diárias, em 2016, 
sem diminuição de salários. Outros países da Europa 
foram muito céticos e cinco anos depois os resultados 
foram muito positivos. Os trabalhares ficaram menos 
cansados, passaram a produzir mais e faltaram menos. 
Vários estudos mostram que a maioria dos acidentes 
de trabalho acontecem no final do expediente. Se o 

trabalhador tem mais tempo para ele, sobra tempo 
para buscar aprimoramento e melhores condições de 
vida. Não estou dizendo para transportar o exemplo 
da Suécia para cá, mas nos mostra que não é nada 
fantasioso e é triste pensar que a Reforma Trabalhista 
Brasileira está indo na contramão desses exemplos. 

Sindicato: Nos últimos anos temos acompanhado 
uma campanha de desmoralização dos Sindicatos 
e outras associações representativas da classe 
trabalhadora. Qual é o futuro dos sindicatos no país?  

Juiz Rodrigo Trindade de Souza: Vejo de forma muito 
preocupante a generalização desse tipo de pensamento. 
No meu dia a dia sempre me deparo com empresários 
que descumprem regras tributárias e do direito do 
trabalho, mas não é por isso que vou generalizar. É 
preciso que haja estruturas sindicais que reestruturem 
as relações. Nos últimos anos ocorreu uma perseguição 
aos sindicatos e não consigo ver saída para a economia 
brasileira sem a atuação sindical para garantir os direitos 
dos trabalhadores. 

"A Reforma Trabalhista é partícipe do cenário de 14 milhões de desempregados", avalia o juíz

JONATHAN HECKLER/JC

No dia 13 de agosto nosso entrevistado foi o 
gerente da Secretaria do Trabalho do Minis-
tério da Economia, Vanius Corte, que falou 

sobre Medidas Provisórias e seus impactos na vida 
do trabalhador.De 1º de janeiro a 10 de agosto 
de 2020 foram publicadas 78 Medidas Provisórias 
(MPs); 63 delas em função da pandemia de Coro-
navírus. 

De acordo com Vanius, isso provocou um grande 
desafio para todo o sistema jurídico e trabalhista. “As 
leis editadas são sofríveis, sem falar da insegurança 
jurídica. É uma opção de governar que tem esse 
inconveniente. Tem se aproveitado esse assunto da 
pandemia para incluir situações que não tem nada a 
ver, que não são urgentes”, avalia. 

De acordo com Vanius, a recente lei 14020/20 
foi a que mais se aproximou de uma transformação 
positiva. Ela fala dos benefícios emergenciais, 
admitindo a redução da jornada ou a suspensão 
do contrato de trabalho e concede benefícios. “De 
modo geral não houve nada que tenha solucionado. 

O governo anunciou os R$ 40 bilhões de incentivo 
para as pequenas empresas para financiamento da 
folha de trabalho, mas até julho poucas empresas 
tinham conseguido, devido ao nível de burocracia. O 
governo não vem agindo bem com a saúde, com os 
empregos e com as empregas que mais sofrem, que 
são as pequenas e médias. Aqui em Caxias do Sul 
está sendo um horror. Carlos Barbosa também está 
com um saldo negativo de empregos, possivelmente 
dessas pequenas empresas”, salienta. 

Efeitos das Medidas Provisórias 

Vanius Corte fala sobre mudanças emergenciais



O debate sobre reforma tributária 
está longe de onde deveria. Não 
enfrenta a questão da injustiça 

tributária.Uma tributação é progressiva 
quando pesa menos nas pessoas de me-
nor renda. E, inversamente, ela é regres-
siva quando pesa menos sobre quem tem 
maior renda.

A tributação no Brasil é extremamente 
regressiva. O país é conhecido por ter uma 
das piores distribuições de renda do mundo, 
mas isto se agrava com o sistema tributário. 
Em termos práticos, a má distribuição de 
renda que se verifica antes da tributação 
fica pior após a incidência dos impostos.

Sem corrigir este, que é o pior flagelo, 
o país estará distante de resolver seus 
problemas.

Do governo federal, até o momento, 
de prático só veio o PL 3887 de julho de 
2020, que substitui o PIS e o COFINS pela 

CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). As 
alíquotas dos dois, que somadas eram 3,65%, 
passarão a 12% no novo imposto.

Milhares de micro e pequenos empresários 

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia Reforma tributária fora do prumo

SINDICATO FIRMA ACORDO 
SOBRE METAS COM IRWIN

Em reunião realizada no dia 3 de agosto entre os representantes da em-
presa Irwin, a comissão dos trabalhadores e o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Carlos Barbosa, foi firmado o acordo sobre os critérios e metas para a 

distribuição do Programa de Participação de Resultados (PPR) 2020. O valor 
base se mantém R$ 1.850,00, igual a 2019. Se atingido 100% das metas es-
tabelecidas, acima deste valor, a base de distribuição é o salário individual de 
cada trabalhador.

Também ficou mantido o prêmio de absenteísmo mensal no valor de 
R$ 118,00, que nesse ano, em virtude da pandemia de Covid-19, se um 
trabalhador ficar afastado por auxílio doença, só perderá a meta Presença do 
Mês correspondente ao primeiro dia do atestado. Esse indicador é cumulativo e 
pago junto ao PPR. A empresa ajustou as metas solicitadas após quatro reuniões, 
o que proporcionou que chegássemos a um bom acordo para todos, tendo em 
vista esse momento difícil que estamos vivendo.

não terão como abater despesas e pagarão 
o imposto cheio. Alertam que é aumento 
de imposto disfarçado de simplificação.

O Fórum das Entidades Representativas 
do Ensino Superior Particular adverte que 
a aplicação de 12% sobre as mensalidades 
deve extinguir 682 mil estudantes do Pró-
Uni em dez anos, 160,8 mil no primeiro 
ano. O efeito da taxação sobre os livros é 
considerada um desserviço à Educação e 
à Cultura, segundo especialistas da área. 

Embora ainda não tenha enviado, 
Guedes fa la  em cr iar  Imposto sobre 
Transações Financeiras. A área econômica 
do governo jura que não é CPMF, mas 
tributaristas experientes dizem que tem 
cara de CPMF, olhos, orelha e focinho de 
CPMF, só não leva o nome. E, desta vez, 
será cobrada duas vezes, no débito e no 
crédito da conta bancária, de quem paga 
e de quem recebe.

No dia 27 de julho o Sindicato e a Tramontina Cutelaria assi-
naram um acordo coletivo de trabalho de jornada temporária, 
com previsão de término em 31 de dezembro de 2020. O 

acordo ajusta a forma de trabalho até que seja instaurada a nova 
linha de produção, prevista para janeiro de 2021. Em caso de atraso 
por virtude de entregas de componentes, máquinas e equipamen-
tos, fica autorizada a prorrogação do acordo até 31 de março de 
2021. 

A necessidade da combinação temporária para jornada especial 
é acarretada pela demanda reprimida de produção. Até que seja 
instalada uma nova linha, em caso de trabalho em feriados, fica 
assegurado o pagamento de 100% sobre hora trabalhada. 

O acordo contempla uma gratificação especial fixada em R$ 
442,49 para todos os trabalhadores desta jornada, durante todo o 
período que vigorar o acordo. 

SINDICATO E TRAMONTINA 
CUTELARIA ASSINAM ACORDO

Empresa ajustou as metas solicitadas após quatro reuniões com o Sindicato

Foi acordada forma de trabalho até a implantação de nova linha de produção


