
A vice-presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Carlos Barbosa, Cristiane Baldasso, 
40, é exemplo de como o câncer de mama 

pode pegar de surpresa mulheres jovens, sem 
histórico familiar da doença e com sintomas dife-
rentes dos habituais. Até o final de 2020, O Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) estima que 66.280 mul-
heres serão diagnosticadas com câncer de mama. 
Em 2018, 17.572 pacientes foram à óbito. 

Cristiane descobriu a doença aos 38 anos, após 
8 meses procurando respostas para o que estava 
sentindo. Os sintomas associados ao câncer de 
mama são nódulo (caroço) fixo e, geralmente, in-
dolor; mudança na posição ou formato do mamilo; 
vermelhidão, retração ou aparência de casca de 
laranja na pele do seio; saída espontânea de líqui-
do pelo mamilo e caroços no pescoço ou axilas. 
No caso de Cristiane a mama só ficou endurecida 
e quente. Os médicos com quem consultou a diag-
nosticaram com mastite. “Foi mais que uma sur-
presa, foi devastador. Só depois de alguns meses 
descobriram que era câncer. Passei por de 36 ses-
sões de quimioterapias, 25 de radioterapia e uma 
mastectomia total. Não sei se o resultado seria 
diferente se não tivesse ocorrido esse erro no diag-
nóstico”, considera. 

Cristiane está na fila do SUS para a reconstrução 
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gratuita da mama. Devido à pandemia, essa cirurg-
ia saiu da lista de prioridades. “A demora é consi-
derável, mas o SUS está de parabéns, pelo menos 
na parte que me toca. As médicas e médicos da 
Oncologia de Bento Gonçalves são muito prepara-
dos e te colocam para cima. Encontrei uma equipe 
muito boa e que me ajudou muito”, afirma. 

Ela faz um alerta para quem está com alguma 
suspeita. “Quando você sentir alguma coisa dife-
rente, não procure um clinico geral ou qualquer 
outro que não seja especializado em câncer de 
mama. O mastologista vai saber que exame fazer, 
quem procurar e onde ir”, defende. 

Provações no corpo e na alma

Cristiane teve sua confirmação em julho de 2018 
e o tratamento iniciou em agosto. A perda do ca-
belo e restante dos pelos foi uma amostra do que 
estava por vir. As unhas começaram a inflamar e 
caiar. “Também tive muitas aftas, de não conse-
guir comer e falar. Algumas pessoas que conheci 
perderam os dentes. Cada pessoa reage de uma 
maneira. Eu ganhei muito peso. Fiquei sem força 
e firmeza no meu braço direito. Faço acompanha-
mento com fisioterapia e oncologia e, mesmo as-
sim, as dores estão aí. Mas agora estou quase com 

41 anos, posso dizer que sou uma vencedora. Tudo 
o que estou dizendo foi muito ruim e difícil. Para al-
gumas pessoas é mais fácil, para outras mais difícil, 
mas o importante é ser forte” diz. 

Nesse momento, Cristiane passa por moni-
toramento do caso. Ela continua frequentando 
seus médicos para ter certeza de que o câncer fi-
cará no passado. “O psicológico eu trato até hoje 
com psicólogo especializado em oncologia e com 
psiquiatra, por que independente da minha for-
ça de vontade o meu corpo reage. É muito triste 
quando a gente perde o cabelo. E quando perde 
a sobrancelha você fica com um aspecto de ET 
(risos). Meu cabelo voltou cacheado. Ele não era 
assim. Minhas unhas continuam caindo. Estou fa-
zendo tratamento com dermatologista. O ganho 
de peso também incomoda por que todo o trata-
mento foi feito com corticoides. Os médicos já me 
disseram que preciso de dieta e exercícios, mas 
não é garantido que funcione. A perda da mama 
faz toda a diferença no nosso psicológico. Você se 
olha no espelho e não quer se ver. Por um lado você 
se sente vencedora, mas por outro se sente meio 
mulher, debilitada e com vergonha. As roupas não 
encaixam. As pessoas na rua acabam perguntando 
e por falta de tempo de explicar, fica aquele con-
strangimento diante da reação”, desabafa. 

Câncer de mama: "Foi devastador, mas venci"

Vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, Cristiane Baldasso, relata sua história de luta contra o câncer de mama

Mês de Combate ao 
Câncer de mama
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EXPEDIENTE

A pesquisa De Olho Nas Negocia-
ções, realizada pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Es-

tudos Socioeconômicos (Dieese) mostra 
que os trabalhadores vêm provando cer-
to poder de resistência nas negociações 
salariais de 2020, diante da grave situa-
ção econômica nacional, conforme revela 
análise dos reajustes registrados no Me-
diador, do Ministério da Economia. 

A pesquisa analisou 4.938 reajustes 
salariais de categorias com data-base entre 
janeiro e agosto de 2020, registrados até a 
primeira quinzena de setembro. Os dados 
mostram que cerca de 43% dos reajustes 
resultaram em aumentos reais aos salários, 
29% em acréscimos iguais à inflação e 28% 
em perdas reais, com base na variação da 
inflação desde o último re-ajuste de cada 
categoria pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

A variação real média dos salários em 
2020, até o momento, é ligeiramente 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
QUINQUÊNIO

Nesta edição trazemos informações sobre o 
Quinquênio - Adicional de Tempo de Serviço, que 
está descrito na cláusula 17ª da nova Convenção 
Coletiva. 

Fica assegurado o pagamento do adicional por 
tempo de serviço de R$ 80,33, a título de quin-
quênio, aos empregados que somam cinco  anos de 
tempo de serviço na mesma empresa. 

Ao empregado readmitido no emprego, desde 
que não tenha sido demitido por justa causa, será 
garantida a soma do efetivo tempo de trabalho 
dos períodos descontínuos. Não serão contados os 
períodos descontínuos caso o período entre a des-
pedida e a readmissão seja superior a 18 meses.

Os empregados admitidos a partir de 11 de agos-
to de 1992, para o cômputo dos períodos descon-
tínuos, deverão comunicar que já mantiveram vín-
culo de emprego anterior.

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 

negativa: - 0,07%.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos 

Barbosa é um exemplo de união e liderança 
ativa no ramo metalúrgico. Nós realmente 
reivindicamos o que é de interesse de 
trabalhadoras e trabalhadores que precisam 
viver com dignidade, sempre embasados 
pela realidade local. 

Por mais que a pandemia tenha sido 
comprometedora, de modo generalista, em 
Carlos Barbosa as indústrias metalúrgicas 
vivem uma realidade bem diferente. Não 
é segredo que a produção aumentou 
significativamente por aqui e algumas 
empresas se deparam com pouca matéria-
prima, frente a um aumento acentuado de 
demanda do mercado. Que bom! Quanto 
mais produção, mais empregos. 

Continuaremos vigilantes, sempre alerta 
sobre a condição de trabalho e a busca 
permanente para melhorar a vida da família 
metalúrgica. 

S u a  p a r t i c i p a ç ã o  n o  S i n d i c a t o  é 
fundamental para isso. Faça parte. 
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GRUPO ESCOTEIRO ALMIRANTE JOSÉ DE 
ARAÚJO FILHO COMPLETA 50 ANOS 

Em outubro, mês das crianças, o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa en-
trevistou integrantes do Grupo Escoteiro 

Almirante José de Araújo Filho, com sede em- 
Garibaldi. A entrevista foi ao ar no dia 1º de 
outubro no Facebook e continua disponível para 
quem desejar assistir. O objetivo foi explicar o 
trabalho e a filosofia desenvolvida por esse gru-
po que está completando 50 anos neste sábado, 
31. Vinte e cinco crianças e adolescentes de Car-
los Barbosa integram a entidade. 

O escotismo surgiu em 1907, na Inglaterra, 
fundado pelo tenente Robert Stephenson Smyth 
Baden-Powell. A primeira notícia publicada no 
Brasil data de 1º de dezembro de 1909, pela revista 
Ilustração Brasileira. Um grupo de suboficiais 
brasileiros trouxeram o método de educação 
complementar, entre eles estava o suboficial 
Amélio Azevedo Marques, que fez seu filho, Aurélio, 
ingressar em um dos Grupos Escoteiros locais. Dessa 
forma, Aurélio entrou para a história com o primeiro 
escoteiro brasileiro. 

Em Garibaldi, o escotismo foi fundado em 31 
de outubro de 1970, por Clóvis Nunes. A sede foi 
a própria casa de Nunes, passando a seguir para 
o prédio do antigo cinema, o Rex Populi, pelo 

Convento dos Freis Capuchinhos e se estabeleceu, 
definitivamente, no subsolo da Mansão Mazzini.

Atualmente, o Grupo Escoteiro Almirante José 
de Araújo Filho é presidido por Marilaine Sebenello 

Soares e desenvolve suas atividades no atendimento 
a crianças e jovens de 6 a 21 anos, aos sábados, das 
14h às 17h.

O grupo é aberto a qualquer pessoa, independente 
da origem, raça, classe ou credo. Em 2019, o número 
de escoteiros no mundo chegava a 40 milhões. “O 
escotismo acredita que o mundo pode ser melhor. 
A pandemia não nos parou. Fizemos reuniões 
virtuais, brincadeiras e desafios sobre conhecimento 
geral. Sempre realizamos expedições na natureza, 
campanhas de doações, eventos, mutirões de 
limpeza, arrecadação de roupas e ações que 
ajudam a comunidade”, explica Manuela Bonatto 
Bavaresco.  

De acordo com a diretoria do grupo Escoteiro, por 
serem um movimento educativo, não se envolvem 
em questões político-partidárias. Entretanto, 
seguem princípios, como a formação dos integrantes 
em cidadãos responsáveis, participantes e úteis 
nas suas comunidades. "Isso exige que estejamos 
atentos à realidade brasileira e mundial. Tudo isso 
levado em consideração, permite-nos afirmar que 
participamos de um Movimento, em movimento. E 
com um lema único e universal: sempre alerta para 
melhor possível servir!". 

Confira a entrevista completa com os escoteiros barbosenses Manuela Bonatto Bavaresco, Isadora Merlini Odibert e 
Kelvin Livano Guindani, acessando Facebook.com/metalurgicosdecarlosbarbosa

Na foto, alguns dos primeiros integrantes do grupo de escoteiros de Garibaldi, em meados dos anos 70

ELEIÇÕES 2020: 
ENTENDA A 
DIFERENÇA
ENTRE VOTOS 
BRANCOS E NULOS

O voto branco não é válido e não conta para nenhum 
concorrente. Por vezes, se acreditou que quando se 
votasse em branco, o voto iria para o candidato ou 
legenda com mais votos, mas essa informação é 
falsa. Antigamente, o voto branco era considerado 
válido porque era contabilizado e dado para o can-
didato vencedor. Da mesma forma que o branco, o 
voto nulo também não vai para nenhum candidato 
ou partido. Ele é anulado. Também não conta como 
válido. Contudo, a diferença entre anular e votar em 

branco é apenas a maneira de fazê-lo. Para anular 
o voto, o eleitor deve escolher algum número que 
não corresponde a nenhuma legenda (exemplo: 
00) e confirmar. Assim, esse voto não irá para ne-
nhum candidato. O artigo 77 da constituição afir-
ma que é eleito o candidato que “obtiver a maioria 
absoluta de votos, não computados os em branco 
e os nulos”. Essas informações dizem respeito aos 
cargos majoritários, que são prefeito, governador, 
senadores  e presidente. 



Cabe refletir sobra a eleição, afinal ela de-
fine rumos que afetam a vida da socieda-
de, das pessoas. Como está a represen-

tação do trabalhador?
Segundo o Departamento Intersindical 

de Assessoria Parlamentar (DIAP), órgão 
independente de análise, a representação do 
trabalhador no Congresso Nacional caiu de 
83 integrantes, em 2014, para 51 em 2018. 
Atribuem a queda “às reformas trabalhista e 
sindical que enfraqueceram as organizações 
sindicais”, entre outras.

Da ciência econômica, sabe-se que grupos 
pequenos e com alto poder econômico, 
conseguem obter mais resultados nas 
decisões do que grandes grupos sem recursos 
econômicos, mesmo que organizados.

É verdade que os trabalhadores conquistaram 
direitos no passado, mas após longas batalhas, 
exercendo pressão de fora para dentro dos 
órgãos de poder.

Entretanto, no dia a dia dos governos e 
parlamentos, a presença diminuta do trabalhador se 
reflete nas decisões, muitas das quais desagradam 
os eleitores.

É uma inversão, a maioria da população acaba 
elegendo representação majoritariamente de 
segmentos da minoria. E depois paga um preço 

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia A eleição e o trabalhador

amargo pela escolha. Isso se deve a que, via 
de regra, é preciso muitos recursos para eleger 
alguém, e os espaços nas manchetes estão 
fechados ao trabalhador, que também é vítima 
de preconceito na política, como se este mundo 
estivesse reservado apenas a iluminados.

Registre-se que não basta ser trabalhador, 
precisa defender os anseios da classe. Há 
casos de empresários que se posicionam ao 
lado de trabalhadores, mas são exceções. 
Há trabalhadores que defendem interesses 
patronais, por ingenuidade ou compromissos 
da campanha. Por isso, é chave observar a 
plataforma e trajetória dos candidatos.    

Segundo o DIAP, uma maior representação 
do trabalhador ajudaria a corrigir o desequilíbrio 
quanto à presença dos diversos segmentos 
sociais nos espaços de poder. Abriria caminho 
novo de arejamento das relações e de diálogo 
em prol do desenvolvimento e da Nação. Todos 
ganham.

A ESCOLA É LUGAR DE CIENTISTA? 
SEU FUTURO

No dia 15 de outubro foi comemorado 
o Dia do Professor. O Sindicato dos 
Me-talúrgicos conversou com a pro-

fessora de Química da Escola Estadual Elisa 
Tramontina, Sandra Seleri, para compreender 
os desafios e alegrias da profissão. Você pode 
conferir a en-trevista completa, por vídeo, no 
endereço Facebook.com/metalurgicosdecar-
losbarbosa. Aqui, descrevemos um trecho: 

Sindicato dos Metalírgicos de Car-
los Barbosa: Você acompanhou um 
grupo de estudantes cientistas em fei-
tas no exterior e acabou conhecendo out-
ras realidades. Como compara o ensi-
no no Brasil em relação a outros países? 
Professora Sandra Seleri: Começamos em 
feiras regionais e, aos poucos, fomos indo 
mais longe, como feiras internacionais. O pes-
soal acha que o bom é ganhar o prêmio, mas 
recebemos muito mais em uma feira. Têm 
vários outros brindes. Um deles é ter contato 
com pessoas de outros países, não só conhec-
er a metodologia de ensino, mas saber como é 
a vida e a pessoa, em si. Quando estivemos em 
Nova York, ficamos hospedados em um aloja-
mento de uma universidade, onde era reser-

Professora de Química, Sandra Seleri

vado um prédio para os professores, um para 
os alunos e outro para as alunas. Dividíamos 
os quartos com pessoas desconhecidas, jus-
tamente para que pudéssemos conhecer out-
ras realidades. Fiquei em um quarto com uma 
professora de escola pública indiana, e con-
versando com ela sobre o ensino, contou-me 
que na Índia os alunos já começam a ter aulas 
de robótica no terceiro ano do fundamental. 
Cada aluno recebe uma maleta com um kit de 
robótica e esse kit vai recebendo incremento 
a cada ano. Ao final do Ensino Médio o kit já 
se transformou em uma mala de rodinhas. Lá, 
embora o país também tenha problemas, o 
ensino é focado na tecnologia.

Aqui, o pouco que se ensina robótica 
parte da iniciativa do professor, sem incen-
tivo nenhum do sistema de ensino. Sabemos 
que robótica não vai resolver o problema da 
educação, mas é só um exemplo de como não 
estamos preparados e nos preparando para o 
que está acontecendo nos dias de hoje. Não 
se trabalha a questão tecnológica no sistema 
de ensino brasileiro. Não sei se é falta de re-
cursos. Parece que é uma questão de gestão, 
mesmo. Quando a verba vem, chega amarrada. 
A direção da escola não tem autonomia sobre 
a verba. 

Se esses recursos fossem melhor geridos, 
não precisaríamos, todo início de ano, pedir 

para o aluno trazer um pacote de papel higiêni-
co. Quantas escolas têm laboratório? Mesmo 
tendo aula de ciências temos que pedir para o 
aluno imaginar algo acontecendo ou rodar um 
vídeo mostrando um experimento que foi feito 
em um lugar distante, que para o aluno parece 
abstrato, algo que ele nunca poderia fazer. Ou 
fazemos isso ou o professor tem que se res- 
tringir aos básicos experimentos com açúcar e 
sal, algo que, geralmente, a escola pode dispor.


