
Os metalúrgicos de Carlos Barbo-
sa atenderam ao chamado e par-
ticiparam da Segunda Assembleia da 

Campanha Salarial 2020, decidindo pela a- 
provação do índice de reajuste de 2,69% e mais 
as cláusulas sociais. A pauta foi debatida na noite 
de quinta-feira, 3 de setembro, e a votação se es-
tendeu por formulário virtual até as 14h30min da 
sexta-feira. A passo seguinte foi a comunicação ao 
sindicato patronal (SIMECS) sobre o resultado da 
assembleia e a realização de uma reunião para a 
assinatura da nova convenção.

O presidente interino do Sindicato dos Met-
alúrgicos de Carlos Barbosa, Ivanor Ceratto con-
sidera o resultado positivo. “Estamos satisfeitos 
com o resultado em um ano tão atípico e difícil 
para os trabalhadores brasileiros. Apesar da con-
juntura tão adversa em que muitas categorias es-
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tão perdendo direitos e nem sequer convenção 
conseguem assinar, nós buscamos a reposição in-
tegral da inflação oficial na data base, além de ren-
ovar as cláusulas sociais por mais 24 meses, que 
possibilitam a ampliação de novas contratações nas 
metalúrgicas locais”, avalia o presidente Ceratto.  

Confira o resultado da votação

Você concorda que o período de apuração e 
fechamento do banco de horas passe de 4 (quatro) 
para 6 (seis) meses?

Sim – 89%

Você concorda que a empresa troque um fe-
riado que caia no meio de semana, por exemplo: 
na terça, quarta e quinta para sexta feira da mesma 
semana ou na segunda próxima, sem que haja vo-

tação por parte do trabalhador?               
Sim – 80%                                                             

Você concorda que a empresa adote regime de 
escala de 12 x36, a ser realizado através de acordo 
individual, aonde o funcionário trabalha 12 horas e 
descansa 36 horas?

Sim – 80%

Você aprova a proposta de prorrogação das 
cláusulas sociais e taxa negocial até 31/07/ 2022, 
conforme discussão conjunta entre as entidades 
sindicais?

Sim – 76%

Você aprova o reajuste de 2,69% garantido em 
negociação com o sindicato patronal?

Sim – 81%

Metalúrgicos aprovam pauta em assembleia

O presidente Interino do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, Ivanor Ceratto, coordenou a assembleia virtual em que a pauta foi aprovada por maioria

Setembro Amarelo
Mês de Combate ao Suicídio
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EXPEDIENTE

Você, trabalhadora e trabalhador 
metalúrgico, entendeu a importân-
cia e participou das assembleias da 

Campanha Salarial. O resultado foi uma 
votação com aprovação da pauta tão de-
batida ao longo do último mês. Os meta-
lúrgicos de Carlos Barbosa demonstraram 
que continuam juntos na busca de seus 
direitos e qualidade de vida. 

O reajuste salarial de 2,69% foi garantido. 
Muitas outras questões importantes foram 
votadas: a alteração do banco de horas, 
a troca de feriado, o regime de escala 
12X36 e a prorrogação e manutenção das 
cláusulas sociais até julho de 2022.  O 
mundo do trabalho mudou rapidamente 
nos últimos seis meses, por isso a sua 
participação foi essencial para que nossa 
classe trabalhadora mantivesse os direitos 
conquistados com tanta luta, garantidos na 
convenção coletiva. 

A nossa força se dá pela união da 
categoria, resultando na manutenção dos 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
CORREÇÃO SALARIAL

Nesta edição trazemos informações sobre 
a correção salarial definida na última as-
sembleia e que irá vigorar até 2022.   

F i c o u  e s t i p u l a d o  q u e  a s  e m p r e s a s 
concederão a seus empregados um reajuste 
salarial de 2,9%

O salário normativo mínimo da categoria 
passou a R$ 1.414,17, a partir de agosto de 
2020, e o trabalhador receberá o Quinquênio 
de R$ 80,33  para cada 5  anos de tempo de 
serviço na mesma empresa.

Em relação ao auxíl io creche, o valor 
corrigido ficou em R$ 306,07  por filho de 
empregada com até 60 meses de idade.

Acesse o site metalurgicoscarlosbarbosa.
com.br e confira todos os seus direitos. 

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 

direitos e conquistas de melhores condições 
de trabalho para a família metalúrgica. 
Agora, o papel dos trabalhadores é manter 
essa união cada vez mais forte. O trabalho 
do Sindicato segue intenso na defesa e 
manutenção dos direitos da categoria 
metalúrgica, nesse momento de grande 
incerteza e transformação.    

A transformação que tanto buscamos 
começa com a nossa conscientização, 
por isso, o Sindicato segue abordando  
assuntos de interesse dos trabalhadores 
e da sociedade, de modo geral. Quando 
o metalúrgico tem voz e vez, toda Carlos 
Barbosa acaba ganhando. 

Mantenha-se informado acompanhando 
o Sindicato nas redes sociais e pelo site 
metalurgicoscarlosbarbosa.com.br. Faça 
parte e seja sócio para ajudar a construir o 
Sindicato de todos nós!
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REFORMA TRABALHISTA PROVOCOU
PRECARIZAÇÃO, AFIRMA JUÍZA 

Seguindo a série de lives em nossa pá-
gina no Facebook, o Sindicato entre- 
vistou a doutora e presidenta da Associação  

Juízes Para a Democracia (AJD), Valdete Souto 
Severo, no dia 27 de agosto. Acompanhe: 

Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa: 
Como a Reforma Trabalhista está refletindo agora, 
na pandemia, nos direitos dos trabalhadores? 
Juiza Valdete Souto Severo: Estamos vivendo uma 
crise que não decorre da crise, mas aprofundada por 
ela. Muitas pessoas estão sendo demitidas sem receber 
nenhum direito. A Reforma de Trabalho criou formas 
mais precárias de trabalho como o contrato intermitente, 
por exemplo. Os garçons podem ter carteira assinada e 
não serem chamadas para trabalhar. Apesar do número 
gigantesco de desempregados também há tantos casos 
como esses. O que a gente verifica é que houve uma 
promessa que a Reforma Trabalhista geraria empregos, 
mas o resultado é a o aumento da precarização, do 
desemprego e da competitividade. A jornada de 12 
horas ininterruptas também é uma modalidade que 
também gera muitos problemas de saúde.  

Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa: 
Como você avalia as Medidas Provisórias que 
estão sendo encaminhadas pelo governo federal? 
Juiza Valdete Souto Severo:  As medidas provisórias me 

parecem um uso perverso da pandemia para aprofundar 
a Reforma Trabalhista. O governo se aproveitou de 
uma situação de flagelo da sociedade que nos deixou 
perplexos e fez um aprofundamento do desmanche. 
Não era necessária uma MP 927, dizendo que contrair 
Covid-19 não significa ter doença profissional para 
tentar retirar a responsabilidade dos empregadores. 
Ou ainda que permitisse que os profissionais da 
saúde trabalhassem 12, 16 horas, sem receber por 
horas extras e compensando quando possível. Essa 
MP caducou, foi barrada, mas a 936, não. A Lei 14.020 
autoriza a redução de até 70% da redução do salário 
por acordo individual e sem qualquer limite se for por 
acordo coletivo. O Ministério da Justiça tem dados que 
um a cada três brasileiros sofreram redução de salário. 
Enquanto isso, não é dito aos bancos que não pode ter 
juros no cartão e no cheque especial. 

Há alguns anos os Sindicatos vêm enfrentando 
uma propaganda negativa por parte do governo. 
Você acredita que essas entidades precisam mudar 
ou a sociedade é que precisa compreender suas 
funções? 
Juiza Valdete Souto Severo:  Acredito que as duas 
coisas sejam necessárias. Há a necessidade de uma 
reinvenção dos Sindicatos, mas isso não diminui a 
importância. Não existe luta em uma sociedade tão 

desigual como a nossa que não seja de modo coletivo. 
Os sindicatos nascem dessas lutas coletivas e foram 
essenciais para a consolidação de leis trabalhistas, a 
partir da década de 1920, e para o fim da ditadura. 
Toda essa tecnologia que temos hoje precisa ser 
capitalizada pela causa coletiva. Talvez a nossa conversa 
aparente que não há saída. Quando o governo fala 
de carteira verde amarela eu sinto que não há limites 
para a barbárie mas, na verdade, conseguir enxergar a 
realidade também é perceber que a luta deve ser diária. 
A classe trabalhadora sabe que nunca foi nada dado e 
quase sempre duramente arrancado. 

Em entrevista ao Sindicato, juíza Valdete Severo Souto 
falou sobre os impactos da pandemia nas leis trabalhistas 

O Setembro Amarelo é uma campanha de 
nível mundial que tem o objetivo de aler-
tar a população a respeito da realidade 

do suicídio. Este assunto geralmente é evitado 
por medo ou desconhecimento e a informação 
é a melhor arma para ajudar pessoas próximas 
que necessitam de amparo. Assim, conversar 
abertamente sobre o tema, ensinar a identificar 
sinais de risco e saber oferecer ajuda são as mel-
hores formas de enfrentar o problema e prevenir 
o suicídio. 

Aproximadamente 90% dos casos poderiam ser 
evitados com apoio psicológico. A maioria deles é 
ocasionada por doenças mentais não tratadas, e em 
torno de 60% das pessoas que morrem por suicídio 
não buscam ajuda. 

Alguns fatores, considerados de risco:
•    Pessoas que já tentaram suicídio têm até seis 

vezes mais chances de fazer uma nova tentativa;
•  É sabido que a pessoa que tem alguma doença 

psiquiátrica tem maiores riscos de suicídio. 
•  As taxas também são maiores na presença 

Por que Setembro 
Amarelo? 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Carlos Barbosa, no uso de suas atribuições 
estatutárias e legais, CONVIDA as EX-EMPREGADAS 
do ramo metalúrgico que foram contratadas antes de 
01/04/2014 e que tiveram seu desligamento entre 
o período de 01/03/2014 a 31/12/2018, a entrar 
em contato com o Sindicato pelo telefone/WhatsApp 
54 3461-1605, a partir de 01/10/2020, das 8h às 
11h30 e das 13h às 18h, para verificar se fazem juz 
ao valor decorrente dos acordos judiciais, de números: 
0001005-55.2014.5.04.0511 de Tramontina Teec, 
0000357-75.2014.5.04.0511 de Tramontina Multi, 
0000363-79.2014.5.04.0512 de Tramontina Eletrik, 
0000362-94.2014.5.04.0512 de Tramontina Cutelaria 
e 0000361-12.2014.5.04.0512 de Tramontina Central 
de Administração. Ação patrocinada pela entidade 
sindical, referente ao Art. 384 da CLT.

 
Carlos Barbosa, 26 de Setembro de 2020. 

 
Ivanor Ceratto 

Presidente Interino

de algumas doenças orgânicas como câncer, HIV, 
esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, epilepsia 
e etc. 

•  O gênero do suicídio também é um assunto 
delicado. A morte por suicídio é duas vezes mais 
frequente em homens do que em mulheres, mas as 
mulheres tentam 2 vezes mais do que os homens;

• Já existem evidencias de que a identidade 
sexual de orientação homossexual, ou conflitos 
relacionados a sexualidade, podem aumentar o 
risco de comportamentos suicidas. Isso ocorre, 
principalmente, por conta do preconceito e 
discriminação.

Contudo, se alguém próximo revelar ter 
pensamentos suicidas,  o ideal é conversar. Fale 
abertamente sobre o assunto e mostre que você 
está interessado em ajudar.  Marque uma consulta 
com um profissional especializadoe vá junto com a 
pessoa para que ela se sinta mais confortável em ter 
alguém de confiança por perto. Informe a situação 
para amigos e familiares, se for necessário, para que 
eles também possam dar esse suporte. 

Elenice Bertoldo
Conveniada ao Sindicato dos 
Metalúrgicos de Carlos Barbosa 
Psicóloga - CRP 07/23003
Fone: 3461-1605



Neste mês, dez centrais sindicais lança-
ram campanha pela manutenção dos 
R$ 600 até dezembro.

O corte pela metade do auxílio emergencial 
foi feito pelo governo através de Medida 
Provisória mantendo-o até dezembro, mas 
em R$ 300,00. A Medida Provisória precisa ser 
votada em 120 dias, senão perde validade.

A ideia das centrais é semelhante ao ocorrido 
em março, quando o governo enviou proposta 
de R$ 200,00 ao Congresso, mas a pressão das 
centrais acabou elevando-o a R$ 600,00.

Esta renda socorreu milhões de trabalhadores 
informais durante o período em que faltavam 
oportunidades. Muitas empresas não fecharam 
as portas graças a ela. Não há dúvida de que a 
queda do PIB de 9,7% no segundo trimestre 
teria sido maior se não fosse esse dinheiro 
irrigando a economia.

Hoje, a apreensão dos economistas é que a 
recuperação da economia está demorando e 

não dá sinais de que vá adquirir velocidade. Reduzir 
renda neste momento pode significar aperto a mais 
a micro e pequenas empresas, risco de falências, 
dificultando a recuperação. Subestimar isso é 

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia A renda e a atividade econômica

desconhecer que abrir novas empresas não 
se dá da noite para o dia. Do ponto de vista 
econômico, o custo-benefício de manutenção 
destas empresas é bem menor do que seu 
fechamento.

A alegação do governo de que não pode 
gastar perde credibilidade. Em março, liberou 
linha de R$ 1,3 trilhão ao setor financeiro. Mas, 
as medidas às pessoas e às micro e pequenas 
ficaram na casa de dezenas de bilhões, sendo 
que nem 30% do previsto chegou a quem 
precisava.

Há uma enorme diferença. O setor financeiro 
usa o auxílio do governo não para girar a 
economia, mas aplicando no Tesouro e no 
Banco central, que lhes pagam juros com o 
dinheiro do contribuinte: novo gasto público.  
As pessoas e empresas gastam o que recebem 
no mercado de bens e serviços, ativando 
a economia e, de lambuja, faz crescer a 
arrecadação.

PANDEMIA DESEQUILIBRA TRABALHADORES
SEU BOLSO

Uma pesquisa realizada pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 

acaba de divulgar os resultados que a pandemia 
e o isolamento social tiveram entre os trabalha-
dores informais. Os números mostram uma situa-
ção alarmante para quem não dispõe de amparo 
trabalhista. Mais da metade (56%) teve perda de 
rendimento. Entre os formais, 26% apresentaram 
redução darenda. A renda dos informais caiu 36%, 
percentual mais altodo que o verificado entre os 
trabalhadores com carteira assinada (12%).

Entre os trabalhadores que continuaram em 
atividade, mas que perderam renda, metade rece-
beu o auxílio emergencial. Os ocupados que aces-
saram o auxílio recebiam R$ 1.427 como rendimen-
to do trabalho e tiveram perda de R$ 901em média. 
Isso significa que o auxílio (com valor de R$ 600 ou 
R$ 1.200, dependendo do caso) praticamente co-
briu a maior parte das perdas.Para 76% dos ocu-
pados cujos rendimentos foram reduzidos e que 
conseguiram acessar os R$ 600 de auxílio,o valordo 
benefício foi suficiente para cobrir as perdas. Entre 
os ocupados quereceberam R$1.200 com o auxílio, 
92%tiveram as perdas cobertas.

Uma ocupação que chama a atenção é a de En-

Fonte: IBGE. Pnad Covid. Obs.: inclui apenas as pessoas ocupadas que perderam rendimento em maio

tregador de mercadorias (de restaurante, farmácia, 
loja, etc.), com número de trabalhadores estimado 
em 646 mil pessoas no Brasil, dos quais 94% são ho-
mens e 62%, negros. O rendimento médio efetivo 

desse pessoal em maio foi de R$ 1.142, cerca de 
18% a menos do que o habitual. Destaca-se que a 
massa de horas efetiva diminuiu 19% em relação ao 
usual, o que sugere diminuição da demanda.


