
No dia 11 de novembro foi realizada uma 
reunião entre a Comissão de Negociação 
do PPRT da Tramontina e representantes 

do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Bar-
bosa em que foram definidas novas regras para 
o  Programa de Participação nos Resultados da 
Tramontina (PPRT). Participaram o presidente 
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interino, Ivanor Ceratto, e o tesoureiro, Volnei da 
Cruz. Na ocasião foram definidas as melhorias e, 
na sequência, foi assinado o documento para o 
biênio 2021/2022.

Em breve o grupo Tramontina fará um co-
municando interno apresentando as melhorias. 
A direção do Sindicato ressalta e valoriza esse 

Sindicato dos Metalúrgicos e Tramontina 
definem novas regras para o PPRT

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

espaço de diálogo que foi construído. Por meio 
dele está sendo possível melhorar ainda mais o 
diálogo entre empresa e os trabalhadores. Essa 
ferramenta é muito importante para os trabalha-
dores, à qual devemos cada vez mais valorizar e, 
sempre que possível, avançar para que mais mel-
horias possam ser feitas.

Reunião entre direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa e representantes da Tramontina é um espaço de diálogo importante para que o trabalhador seja ouvido

MÊS DE COMBATE AO 
CÂNCER DE PRÓSTATA
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EXPEDIENTE

O ano está acabando e a pandemia 
continua sendo uma sombra que 
nos acompanha a cada dia. Junto 

a ela caminha a crise econômica, que nos 
mostra um país desigual. Se em Carlos Bar-
bosa os empregos foram mantidos e pou-
cos sentem o reflexo no bolso, o mesmo 
não pode ser dito de outros locais do Brasil. 

O desemprego salta a taxa recorde de 
14,6% no 3º trimestre e atinge 14,1 milhões. 
O número de desempregados aumentou 1,3 
milhão em 3 meses, segundo o IBGE. Em 1 
ano, o país perdeu 11,3 milhões de postos de 
trabalho e, desde maio, menos da metade 
da população em idade para trabalhar está 
ocupada.

É inevitável pensar sobre o que virá 
pela frente. Saúde e trabalho são duas 
necessidades básicas para a vida e para 
a economia.  O di lema acompanha a 
humanidade. Aqui no Brasil começamos a 
receber as parcelas do 13º salário. Será um 
alento momentâneo, mas fundamental. O 
13º tem potencial de injetar cerca de R$ 215 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
ABONO NA 
APOSENTADORIA

Nesta edição trazemos informações so-
bre o Abono na Aposentadoria, que 
está descrito na cláusula 24ª da nova 

Convenção Coletiva. O trabalhador que se 
aposenta na empresa com 5 anos ou mais, 
tem direito a um salario a mais na hora da 
rescisão,garantido pela Convenção Coletiva. 
Veja as regras: 

As empresas pagarão a seus empregados, 
quando do efetivo desligamento para aposen-
tadoria por tempo de serviço ou por idade, e 
desde que nela trabalhem há pelo menos 05 
(cinco) anos, um abono especial em valor cor-
respondente a 01 (um) salário base mensal vi-
gente à época da aposentadoria.

01. O benefício estabelecido acima será 
estendido para aqueles que se aposentem e 
continuem trabalhando, desde que trabalhem 
na empresa há pelo menos 05 (cinco) anos e 
comuniquem a mesma, por escrito, o fato de 
aposentar-se em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento da carta do INSS.

QUERO SER SÓCIO
NOME_________________________________________

EMPRESA________________________________________________
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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 

bilhões na economia. Conforme estimativas 
do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), este 
montante representa aproximadamente 2,7% 
do Produto Interno Bruto (PIB) do país e será 
pago aos trabalhadores do mercado formal, 
inclusive aos empregados domésticos; 
aos beneficiários da Previdência Social e 
aposentados e beneficiários de pensão da 
União e dos estados e municípios. Cerca de 
80 milhões de brasileiros serão favorecidos 
com rendimento adicional, em média, de R$ 
2.458. 

O fato é que 2021 começará como todos 
os anos passados: repleto de boletos. 
Esses nunca param. A esperança é que uma 
vacina seja liberada para trazer esperança 
e normalidade. Enquanto ela não chega ao 
Sistema de Saúde, peço que você pense mais 
na coletividade. Usar máscara, higienizar as 
mãos e evitar aglomerações é o mínimo que 
podemos fazer para amenizar os problemas, 
salvar vidas e evitar um colapso eminente na 
saúde e na economia. 
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CONSCIÊNCIA NEGRA: POR QUE
PRECISAMOS REFLETIR SOBRE O RACISMO? 

Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência 
Negra. A escolha da data — que celebra a 
luta da população negra no país por liber-

dade, garantia de direitos e contra uma estrutura 
social racista — remete a 1971, quando foi criado o 
Grupo Palmares, em Porto Alegre. O dia 20 de no-
vembro foi escolhido por marcar a morte de Zum-
bi dos Palmares, um líder que lutou contra a tira-
nia escravagista para libertar a população negra. 
Para refletir sobre formas de tornar a sociedade 
mais justa e igualitária, o Sindicato dos Metalúrgi-
cos realizou entrevistas com o ex-árbitro de fute-
bol, Márcio Chagas, e a presidenta da Unegro RS, 
Elis Regina Gomes de Vargas. Veja as entrevistas 
completas, por vídeo, no Facebook/metalurgicos-
decarlosbarbosa.  

Há seis anos, quando apitava uma partida em 
Bento Gonçalves entre Esportivo e Veranópolis, 
Márcio Chagas foi vítima de um ato de racismo. O 
então juiz denunciou o clube, após encontrar bananas 
sobre o seu carro e no escapamento do veículo, 
quando deixava o estádio Montanha dos Vinhedos. 
Márcio também disse ter sido alvo de ofensas 
racistas durante todo o jogo. Desde então, ele tem 
se engajado na causa. “O Dia da Consciência Negra 
é uma data muito importante para refletirmos sobre 

a formação da nossa população brasileira desde a 
escravidão até os dias atuais. Somos uma sociedade 
em que mais de 56,2% da população é negra, mas 
que, ao ligar a televisão, não vemos. Onde estão essas 
pessoas, se não em posições de subalternidade? Por 
que não as enxergamos em consultórios médicos, 
em dentistas, advogados? Por que a população negra 
não consegue quebrar esse racismo estrutural?”, 
questiona.  

De acordo com Márcio, vivemos um mito da 
democracia racial que não existe e precisa ser 
quebrado. Para ocorrer uma mudança positiva 
para toda a sociedade brasileira, as oportunidades 
devem ser equânimes. “A meritocracia só pode 
ser usada quando todos saem de um mesmo 
lugar. No momento que uma pessoa sai de um 
local periférico, sem saneamento básico, saúde e 
educação, automaticamente não sairá do mesmo 
lugar que alguém que sai de uma escola particular, 
com toda estrutura”, reflete. 

Márcio foi comentarista esportivo na RBS e 
lança o debate sobre os poucos apresentadores e 
comentaristas negros na televisão brasileira. “Angela 
Davis (filósofa norte-americana) diz que toda vez que 
ela vem ao Brasil, ela liga a TV para ver se houve algum 
avanço, mas toda vez ela percebe que não aconteceu. 
Há mais de 40 anos ela não vê essa mudança. A Maju é 

Ex-árbitro e comentarista de futebol, Márcio Chagas

"NOSSA FELICIDADE SE TRANSFORMA EM 
NÓ NA GARGANTA", DIZ ATIVISTA 

“No momento em que comemoráva-
mos a primeira bancada negra na Câmara 
de Vereadores de Porto Alegre, vem esse 
episódio do Carrefour (morte de Beto Frei-
tas após ser espancado por dois seguran-
ças). Não conseguimos nem ficar felizes. 
Nossa felicidade se transforma em um nó 
na garganta e a realidade da vida nova-

mente nos traz do sonho e nos joga uma 
bomba como essa.

Eu vou ao mercado sem bolsa para não 
ser perseguida pelos seguranças. Nós en-
sinamos aos nossos filhos a não fazerem 
movimentos bruscos em uma abordagem 
para que eles possam voltar vivos para casa. 
Faz muito tempo que a gente tenta mostrar 
essa realidade que a gente vive aqui no es-
tado. Não quero defender o supermercado, 
mas isso acontece em todos os lugares. Não 
é exclusividade do Carrefour. Isso acontece 
todos os dias em nossas comunidades.

Historicamente, a Câmara de Vereadores 
e os locais de consumo não são o nosso lugar. 
Historicamente, o nosso lugar é de pedinte, 
é de trabalho - os lugares que foram reser-
vados na teórica Abolição da Escravatura. 
Teórica porque, quando aconteceu, não 
tínhamos direito ao voto, posse de terras, 
educação, etc. Eu quero acreditar que o re-
sultado das eleições, com as negras e negros 
eleitos, inicie uma mudança e evolução para 
seguir nessa reparação histórica."

usada como exemplo de exceção. Quando só tem um 
negro é por que o racismo continua. No esporte os 
negros normalmente conseguem ter mais ascensão e 
só há dois comentaristas. Não conseguimos avançar 
porque, quando tentamos falar sobre racismo, 
sempre acontece uma polêmica”, diz. 

Presidente da UNEGRO RS, Elis Regina de Vargas

"É MUITO DIFÍCIL 
EVOLUIR NA PROFISSÃO"

"A gente sente preconceito aqui, mas não 
é diferente dos outros lugares por onde pas-
sei. Nas ruas, já vi pessoas atravessando para 
não passar perto da gente. Nos lugares onde 
trabalhei, muitos superiores não acredita-
vam que tinhamos capacidade de executar o 
trabalho. É muito difícil evoluir na profissão, 
eles sempre colocam um branco daqui, antes.   
Não acredito que o racismo possa acabar 
porque ele começou muito antes de nós e têm 
muitas pessoas brancas que se acham supe-
riores. No Senegal  também houve muita es-
cravidão no passado e até hoje existem pes-
soas que carregam esses pensamentos daquela 
época no mundo inteiro."

Amadou Sow é imigrante senegalês, reside em Garibaldi 
e trabalha em um frigorífico



Uma das razões da economia não cair 
mais foi o auxílio emergencial a traba-
lhadores informais. Foi o que, em boa 

parte, movimentou a economia, sem falar 
que socorreu as famílias, o que por si já o jus-
tificaria.

Em grande medida, é o que explica a 
recuperação nas metalúrgicas em Carlos Barbosa 
após a queda de março. Junto com o consumo 
de itens de cozinha e obras em casa.

Mas não veio fácil. O governo era contra, 
alegava razões ideológicas, contra o Estado 
na economia, que se restauraria por si mesma. 
Porém, a economia desabava,o auto-ajuste do 
mercado não veio, pela enésima vez na história 
econômica.

Foi a pressão da sociedade que fez o governo 
recuar. Admitiu dar R$ 200, que o Congresso fez 
subir a R$ 600. Mão fechada, complicou o que 
pode, burocracia, demora, filas para receber. 
Quis encerrar em junho, mas novamente 

a pressão prorrogou até agosto. Contrariado, 
prometeu que dali não passaria. Mas, com apelos 
de todos os lados, cedeu, porém reduzindo-o a R$ 
300 até 31 de dezembro.

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia Auxilio emergencial precisa ficar

A mesma “ideologia” não se aplicou aos 
bancos, que receberam linha de R$ 1,3 trilhão 
em março, sem pressão, sem burocracia, online.  

No orçamento para 2021, enviado ao 
Congresso, o governo não prevê o auxílio, o 
que acende luz de preocupação na indústria.

As dificuldades da economia podem se 
agravar com uma possível segunda onda do 
vírus. Até autoridades do governo admitem que, 
mesmo que a economia cresça, os empregos 
podem demorar a voltar.

O governo usa como desculpa o déficit 
público, mas esquece dele na hora de pagar 
centenas de bilhões em juros e amortizações aos 
bancos. Recursos que não irrigam a economia. 
Voltam para serem remunerados pelo Tesouro 
ou BC. Farra do gasto público.

Mas, o dinheiro do auxílio emergencial vai 
todo para o comércio e os serviços, movimenta 
a economia. E gera tributos, as receitas que o 
governo precisa. A pressão vai voltar.

CÂNCER DE PRÓSTATA: DIÁGNÓSTICO 
PRECOCE CURA 96% DOS CASOS

SEU FUTURO

O câncer de próstata é o tipo mais comum 
de câncer entre a população masculina, 
representando 29% dos diagnósticos da 

doença no país. Dados do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) apontam para 65.840 novos casos 
de câncer de próstata a cada ano, entre 2020 e 
2022. Homens com mais de 55 anos, com exces-
so de peso e obesidade, estão mais propensos à 
doença. Para falar sobre esse tema tão impor-
tante, o Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos 
Barbosa realizou uma entrevista com o médico 
urologista Júlio Sfreddo. Você pode conferir a 
entrevista por vídeo em nossa fanpage: Face-
book/metalurgicosdecarlosbarbosa.

Câncer de próstata é a multiplicação 
descontrolada das células da próstata, dan-
do origem a um tumor maligno. A próstata é 
uma glândula localizada na região inferior do 
abdômen, logo abaixo da bexiga e à frente do 
reto (a porção final do intestino grosso). Ela 
envolve a porção inicial da uretra, o canal que 
leva a urina da bexiga até o orifício de saída 

Urologista Júlio Sfreddo fala sobre o tema

do pênis. Os sintomas incluem dificuldade em 
urinar, mas, às vezes, não há sintomas.

“Hoje temos o Antígeno Prostático Espe-
cífico (PSA). Quando comecei a ser urologista 
nós só tínhamos o exame do toque, pois isso 
sempre chegávamos atrasados. Isso não pre-
cisa mais acontecer. O homem se conscienti-
zou e leva a sério a próstata. Se for diagnosti-
cado precocemente, esse câncer tem 96% de 
chances de cura”, avalia Sfreddo. 

De acordo com o especialista, os homens 
mais jovens romperam as barreiras do pre-
conceito e compreendem com naturalidade a 
prevenção. “Temos mais dificuldade com pa-
cientes com mais de 60 anos. Devemos muito 
ao auxílio das mulheres. Foram elas que en-
sinaram o homem a procurar o urologista”, 
diz. 

Outro ponto em relação à saúde do 
homem envolve o câncer de pênis que, em 
alguns casos, envolve a amputação do mem-
bro masculino. A estimativa do INCA é de que 
ocorram 1.130 novos casos da doença neste 
ano. Os principais fatores de risco são higiene 
íntima inadequada e infecção por HIV. 

O Ministério da Saúde também está re-
forçando os cuidados para o câncer de boca. 
Na população masculina este câncer é o quin-
to tipo mais incidente. O tabagismo, consu-
mo excessivo de álcool, exposição solar sem 
proteção, infecção pelo vírus HPV e imunos-
supressão estão entre os fatores de risco para 
a doença que normalmente acomete homens 
com mais de 40 anos de idade. 

De acordo com o INCA, a estimativa para 
o triênio 2020 a 2022 é de 11.180 novos casos 
ao ano.


