
O Brasil ultrapassou o número de 185.650 
mortes por covid-19, de acordo com o 
Ministério da Saúde. O número de vítimas 

registradas diariamente é de aproximadamente 
820. Só os Estados Unidos têm mais vítimas que 
o Brasil – mais de 320 mil. No Rio Grande do Sul já 
são 8 mil mortes e, em Carlos Barbosa, até o fecha-
mento desta edição, somavam-se 92 casos ativos 
e 17 óbitos. No último domingo,20,o secretário de 
Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, afirmou que 
uma variação do novo coronavírus, que se espalha 
mais rapidamente do que outras cepas, está fora de 
controle.

O número de mortos no Brasil também é eleva-
do na comparação proporcional. São 877 mortes 
por milhão de habitantes – segundo cruzamento 
de dados do Ministério da Saúde com a última esti-
mativa populacional divulgada pelo IBGE (Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística). 
A taxa coloca o Brasil na 16ª posição do ranking 

mundial. Em 31 de outubro, ocupava a 4ª posição. 
A Bélgica é o país onde a covid-19 mais mata em 
relação ao número de habitantes. São 1.582 mortes 
por milhão de habitantes. A média de casos está em 
46.679 – número 10,44% maior ao comparado a 14 
dias atrás. Para especialistas, quando a variação é 
maior que 15% significa que a doença está acele-
rando. A média móvel se mantém acima de 40.000 
desde 3 de dezembro.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa 
entende que é necessário evitar aglomerações, 
neste momento, para a preservação de vidas. Tam-
bém é importante que o Brasil aprove um sistema 
de vacinação nacional, para que possamos voltar à 
normalidade o mais breve possível. Até lá, todos de-
vemos redobrar os cuidados.

Final de ano consciente: cuidados devem 
ser intensificados pela população

Em Carlos Barbosa, a decoração natalina no Parque da Estação é um convite para passear com a família, no entanto, é preciso aumentar os cuidados para evitar propagar o vírus

1. Quantidade de pessoas: o ideal é, no 

máximo, seis; 

2. Distanciamento físico:  de 1,5 metros a 2 

metros; 

3. Use máscara e só retire na hora da refeição; 

4. Fique em um local arejado ou, de preferên-

cia, em um quintal ou varanda; 

5. Pessoas com sintomas de covid-19 não 

devem participar;

6. Idosos devem manter uma distância maior;

7. Higienize as mãos com frequência.

Festa mais segura
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Um final de ano diferente
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EXPEDIENTE

Quando começou 2020, já prevíamos 
que seria um ano difícil na economia 
e nas reformas encaminhadas ao 

Congresso contra os direitos dos trabalha-
dores, porém com o advento da pandemia 
ele superou todas as expectativas negativas 
que poderíamos ter. 

Foi um ano de muita crise econômica em 
nível nacional. Mesmo que em Carlos Bar-
bosa as empresas metalúrgicas não tenham 
sofrido diretamente, nós, os trabalhadores, 
sofremos as consequências, principalmente 
pela elevação dos preços dos alimentos, re-
médios, vestuário e combustíveis; ou seja, 
itens de primeira necessidade. 

Neste ano de 2020, muitas das ações que 
realizávamos, ou tínhamos planejados para 
realizar, não foram possíveis em virtude da 
pandemia. Mesmo assim, conseguimos faz-
er várias lives com temas importantes para 
os trabalhadores e sociedade; renovamos 
os acordos dos PPRs do grupo Tramontina e 
Irwin; assinamos a Convenção Coletiva que  
repôs a inflação do período e manutenção 
das cláusulas que garantem direitos para os 
mais de 5.000 mil metalúrgicos barbosenses.

Infelizmente, hoje, temos quase 200 mil 
mortes no Brasil em decorrência da Covid-19. 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
HORAS EXTRAS -
ADICIONAL

Nesta última edição de 2020, trazemos 
informações sobre a regra para as horas 
extras - adicional, que está descrita na 

cláusula 16ª da nova Convenção Coletiva.  
Ficou acordado que as empresas remuner-

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

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: __________________________________________________________________________________________________________

Todson Marcelo Andrade 
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa

Palavra do 

Presidente 

Por mais que a grande maioria das empresas 
tenha dado bons exemplos nos cuidados da 
saúde dos seus funcionários - disponibilizando 
equipamentos de proteção e orientando sobre 
a prevenção, mesmo assim, só em nosso mu-
nicípio foram mais de 1.500 casos confirma-
dos e 17 óbitos. E até que seja autorizada uma 
vacina nacional, certamente esse número de 
mortes tende a se tornar muito maior. 

Precisamos tomar todos os cuidados, se-
guir a orientação da ciência e de fontes con-
fiáveis. Estamos nos aproximando de mais um 
Natal e fim de ano. Todos queremos estar ao 
lado dos familiares nessas datas tão especiais, 
mas devemos redobrar os cuidados, porque, 
sem saber, podemos estar contaminados. O 
vírus pode causar sintomas leves, no entanto, 
podemos transmitir a algum familiar que sofra 
consequências graves ou até faleça. Os hospi-
tais estão em seus limites e se um de nós ou 
familiar precisar, por algum ou outro motivo, 
de atendimento médico, podemos não ser at-
endidos devido à superlotação em virtude da 
Covid-19. Esse final de ano será diferente, para 
que muitos outros possam vir.

Se cuidem!
Um feliz Natal a todos.

Empresas devem pagar adicional aos seus funcionários



3METALÚRGICOS DE BARBOSA METALÚRGICOS DE BARBOSA 

CESTA BÁSICA AUMENTA O DOBRO 
DA INFLAÇÃO EM CAXIAS DO SUL

O custo da cesta básica em Caxias do Sul no mês de outubro passou 
para R$ 956,13, alta de 1,39% em relação ao mês anterior. Os cinco 
produtos que mais puxaram a alta foram o óleo de soja, a maionese, 

a massa com ovos, a batata inglesa e o salsichão. O azeite já estava listado 
entre os que mais tiveram aumento de preço no mês anterior. No último 
mês de referência, o reajuste médio foi de 12% neste item básico. Os dados 
foram levantados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da 
Universidade de Caxias do Sul e divulgados na última semana.

O preço dos alimentos sobe mais do que a própria inflação geral da cidade. 
O Índice de Preços ao Consumidor de Caxias do Sul teve aumento de 0,56% no 
mês de outubro. No acumulado do ano, a inflação de Caxias alcançou 4,90%.

Isso significa que a cesta básica aumentou, no mesmo período, 
praticamente o dobro do que a inflação, já que acumula alta de 9,78% em 
um ano. Se o recorte for só dos produtos alimentares, pois a cesta também 
inclui itens básicos de higiene, o aumento em 12 meses é ainda maior: chega 
a 12,81%. 

De acordo com um levantamento do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), comer o básico tem ficado 
cada dia mais caro. Os preços do conjunto de alimentos básicos aumentaram 
em pelo menos 16 capitais do Brasil em novembro. Além do arroz, óleo de 
soja e da carne, que já vinham com preços nas alturas, o custo do tomate e 

da batata também aumentou de forma expressiva na maioria das cidades. 
Em novembro, o preço médio da carne bovina de primeira registrou alta 

em todas as capitais: variou de 1,64%, em João Pessoa, a 18,41%, em Brasília. 
A baixa disponibilidade de animais para abate no campo, devido ao período 
de entressafra, e as exportações aquecidas ocasionaram redução da oferta 
e elevaram os preços do produto.

A batata, pesquisada no Centro-Sul, teve o valor aumentado em todas 
as cidades. As altas oscilaram entre 13,99%, em Curitiba, e 68,32%, em 
Vitória. Houve quebra de produção em várias regiões do Sul, por causa do 
baixo volume de chuva nas fases de plantio e desenvolvimento, e a oferta 
foi reduzida. 

O preço médio do arroz agulhinha registrou alta em 16 capitais, com 
variações entre 2,12%, em Porto Alegre, e 15,24%, em Brasília. Em Curitiba, 
o preço não variou. A baixa oferta de arroz manteve o preço em trajetória 
de alta nas capitais. 

Entre outubro e novembro, o valor do tomate subiu em 15 cidades, com 
oscilações que foram de 1,91%, em Natal, a 61,05%, em Brasília. Houve 
quedas no preço do fruto em Recife (-3,08%) e Aracaju (-2,59%). A maturação 
antecipada do tomate, por causa do calor nos meses anteriores, reduziu a 
oferta e, mesmo com a demanda enfraquecida pelos altos preços e pela 
pandemia, houve aumento das cotações no varejo.



Há otimismo com as vacinas. Nos EUA 
e Europa, fala-se em recuperação da 
atividade econômica. A explicação é 

que a vacina gera imunização. Quanto mais 
pessoas a tomarem, menos haverá quem 
possa propagar o vírus e, com menos seres 
transmitindo, menos serão infectados e 
mesmo os novos infectados não trans-
mitirão a muitos outros porque a vacina os 
imunizou.

Com imunização, as pessoas vão se sentir 
mais seguras para trabalhar, ir ao mercado, 
escolas, academias, fazer lazer e turismo. A 
economia gira mais.

Antes da vacina, as pessoas e as empresas 
se retraíam, com ou sem restrição do governo, 
mais como reação natural ao perigo.

Mas, vozes se levantam contra a vacina ou 
a discriminam pelo país de origem.

No passado, com o analfabetismo enorme, 
o grande sanitarista Oswaldo Cruz enfrentou 
revoltas contra a vacina. Em 1904, a varíola 
ceifou a vida de 3500 pessoas no Rio de Janeiro, 
o equivalente a 960 mil brasileiros de hoje. 
Graças à vacina, as mortes se reduziram a 9.

Hoje, não é apenas a ignorância que gera tais 
reações. Há interesses de políticos que tentam 
agradar ao público, dizer-lhes o que gostariam 
de ouvir. Ao invés da realidade, pintam um 

mundo cor de rosa do vírus. Trabalham com a 
desconfiança latente de um povo muitas vezes 
enganado, não com verdades e dados científicos, 
mas incentivando a descrença na ciência. Pensam 
apenas em reeleição, ceifar vidas para eles é 
detalhe, fogem da própria responsabilidade com 
a desculpa do “inevitável”, não sou “coveiro”. 

A discriminação da vacina pelo país de origem 
não resiste aos fatos. A China, por exemplo, está 
entre as nações de vanguarda em medicamentos, 
alguns dos insumos das vacinas ocidentais vêm 

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia Vacina e economia

de lá. O Butantã tem expertise em vacina, 
é referência mundial na área. O risco é 
semelhante à da Pfizer, da AstraZeneca, etc.

Que venham todas elas! Em massa e logo. 
A produção e a vida não podem esperar!

Isto requer coordenação, logística, mas o 
governo marca passo. 

Mas, empresários, trabalhadores, estados 
e prefeituras se mobilizam para viabilizar por 
conta própria e pressionam o governo a sair 
do imobilismo.

EM TEMPO: para negar a vacina, o uso de 
máscara e o distanciamento mínimo, alguns 
manipulam o conceito de “liberdade” sobre 
adotar ou não tais procedimentos. Frase de 
efeito, mas de costas à civilidade.  Equivale a 
dizer que alguém poderia ter a “liberdade” de 
cruzar o sinal vermelho em alta velocidade, ou 
de andar pelas ruas a fazer roleta russa com os 
que passam, afinal “não vai ser o Estado que 
vai me dizer o que fazer”. Qualquer um pode, 
mesmo sem o saber, ser portador e transmissor 
de dor e morte de outro, isto é fato, o resto é 
sofisma. Mas, como vivemos em sociedade, 
há regras de convivência, algumas escritas, 
outras do bom senso e do respeito para com 
os demais. Liberdade é outra coisa, profunda, 
que todos almejamos, não deve ser empregada 
para cultivar o individualismo extremo.  

MAIORIA DO SUPREMO  VOTA A FAVOR DA 
OBRIGATORIEDADE DA VACINA CONTRA COVID-19

NOSSA SAÚDE

Na contramão do que prega o governo feder-
al, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 
na quinta-feira, 17, por 10 votos a 1, que a 

vacinação contra o novo coronavírus pode ser ob-
rigatória. Apesar de entender que a imunização não 
deve ocorrer à força, a Corte definiu que podem ser 
aplicadas sanções administrativas contra quem se 
recusar a receber as doses — como ser impedido de 
acessar determinados serviços e lugares. Os magis-
trados seguiram o voto do relator, ministro Ricardo 
Lewandowski, que avaliou duas ações, impetradas 
por PTB e PDT. Ele defendeu que a vacinação deve 
ser aplicada para proteger a saúde da população 
e evitar a continuidade de uma contaminação em 
massa.

A ministra Cármen Lúcia, favorável à vacinação 
compulsória, destacou que uma pessoa infectada 
pode transmitir o vírus para outras, e o que tem 
maior relevância é a saúde coletiva. “O egoísmo 
não é compatível com a democracia. A Constituição 
não garante liberdade a uma pessoa para ela ser 
soberanamente egoísta. É dever do Estado, medi-
ante políticas públicas, reduzir riscos de doenças e 
outros agravos, adotando as medidas necessárias 
para proteger a todos da contaminação de um vírus 
perigoso”, enfatizou.

De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, 
as pessoas que se recusam a tomar vacinas no Bra-
sil são as mesmas que não se opõem à imunização 
quando há essa obrigatoriedade para viajar ao ex-
terior. Muitos países exigem que os visitantes este-
jam vacinados para diversas doenças, como a febre 
amarela. “Pessoas se exaltam contra a possibilidade 
de vacinas, contra pesquisas de vacinas (…). São as 
mesmas pessoas que não se importam em correr 
para tomar vacina de febre amarela para poder ir ao 

exterior em busca de paraísos exóticos”, comple-
tou.

Pelo entendimento, a vacinação obrigatória 
pode ser aplicada pela União, por estados ou mu-
nicípios. Indicado por Bolsonaro para o Supremo, 
o ministro Kassio Nunes Marques foi o único que 
votou diferente dos demais. Ele avaliou que a vaci-
nação obrigatória deve ser adotada apenas como 
medida extrema.

Em outro revés para o governo, Lewandowski 
autorizou, ontem, que governadores e prefeitos de 
todo o país comprem vacina contra a covid-19, que 
esteja registrada por, ao menos, uma das principais 
autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para 
distribuição comercial nos respectivos países, ai-
nda que não tenha o aval da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão do magis-
trado é no âmbito de uma ação protocolada pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (CFOAB) e vale até que a matéria seja sub-
metida à análise do plenário da Corte.

"A China está entre nações de vanguarda em medicamentos"


