
Ser associado do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Carlos Barbosa é essencial para fortalecer a 
luta por melhores condições de salário e trab-

alho, além de manter e conquistar cada vez mais di-
reitos. Este é o papel que tem sido desempenhado 
desde em 2008, em parceria com os trabalhadores 
da cidade. Mas, além dos ganhos no campo sindi-
cal, o trabalhador associado e seus dependentes 
(esposa, esposo e filhos até 18 anos, que não trab-
alham) passam a ter acesso a uma série de outros 
benefícios. 

Em 2021 o Sindicato realizou um total de 1.277 
atendimentos, entre eles 907 atendimentos odon-
tológicos, 29 consultas médicas e 341 consultas 
com psicóloga.

O Sindicato firma parceria com diversas em-
presas e profissionais, proporcionando convênios 
variados. O associado que precisa de atendimento 
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odontológico, por exemplo, pode se consultar no 
consultório localizado na sede. Os serviços de saúde 
bucal disponibilizados são: consulta inicial, aplica-
ção de flúor, restaurações, raspagem e profilaxia 
(limpeza dos dentes), rasub (limpeza mais profunda 
na gengiva), extrações em geral, extrações de sisos, 
abertura de canal, tratamento de canal, raio-x e re-
moção de pontos. 

Durante a pandemia, a saúde mental ficou ainda 
mais em foco. Para auxiliar dar suporte aos nos-
sos associados, disponibilizamos a consulta com 
a psicóloga Elenice Bertoldo, mediante uma taxa 
de R$ 30,00. Além disso, associado e dependentes 
podem fazer exames no Hospital São Roque com 
30% de desconto. Há muitos outros convênios dis-
poníveis como atendimento jurídico, cursos profis-
sionais, academia, estética, ótica, pilates, gás, abas-
tecimento e loja de autopeças. 

Sindicato dos Metalúrgicos realizou 1.277 
atendimentos aos associados em 2020

Associados do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa e seus dependentes têm direito a fazer consultas odontológicas no consultório localizado em nossa sede. Informe-se

Agendamento/ informações : 54 3461 1605

Dentista

Agendamento/ informações : 54 99127 3419

Psicóloga

O associado deverá retirar a autorização na 

secretaria do Sindicato para agendamento.

Consulta Médica
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EXPEDIENTE

O Brasil é o segundo país no mundo 
com mais mortes de covid 19 e 
uma das últimas grandes nações 

a começar a vacinação, mas como diz um 
triste ditado: “antes tarde do que mais 
tarde”.

Grande parte da sociedade civil orga-
nizada, trabalhadores e empresários vem 
pressionando o governo federal a tomar 
iniciativas pró-vacina. Não aguentamos 
mais viver esta situação trágica que assola 
o país, com mais de 215 mil mortes e inse-
gurança por todos os lados que andamos. 

Somente a vacina poderá dar nor-
malidade à nação, retomando aos pou-
cos, devido à demora pela chegada dela 
e por sermos um país com mais de 210 
milhões de pessoas. Enquanto isso, pre-
cisamos continuar mantendo as medidas 
de higiene e segurança para o controle do 
vírus. 

Israel é um bom exemplo. Eles já vaci-
naram 1/3 da sua população e diminuíram 
em cerca de 60% as hospitalizações, in-
clusive, também já começaram a vacinar 
os jovens.

Quanto as perspectivas da economia 
local, no que diz respeito as empresas me-

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
DOAÇÃO DE SANGUE

Hoje trazemos informações sobre os di-
reitos de quem é doador de sangue,  
previstos na cláusula 47ª da nova Con-

venção Coletiva.  
O empregado poderá deixar de comparecer 

ao serviço, sem prejuízo do salário, por um 
dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso 
de doação voluntária de sangue devidamente-
comprovada, na forma do Artigo 473, inciso IV, 
da Consolidação das Leis do Trabalho.

Além da ausência justificada prevista em 
lei, conforme citado no parágrafo anterior, o 
empregado poderá ausentar-se do trabalho, 
por mais um dia, pelo mesmo motivo compro-
vadamente, em cada 12 meses de trabalho. 
Nessa ocasião as horas correspondentes a 
esse dia não serão remuneradas pela empresa, 
sem prejuízo do descanso semanal remunera-
do, férias e gratificação natalina (13º salário).

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 

talúrgicas, são muito boas. O crescimento 
em 2020 foi exorbitante e tende a manter 
essa projeção em 2021, o que é muito bom 
para as empresas, para a cidade e os trab-
alhadores, não só de Barbosa como de toda 
região. 

As empresas se prepararam para isso 
ao longo do tempo e devido a pandemia 
souberam aproveitar as oportunidades do 
dólar nas alturas, reforçando suas exporta-
ções. Isso também demonstra que os me-
talúrgicos barbosenses criam produtos de 
muita qualidade e de alta competitividade. 

Somente a vacina poderá dar normalidade à nação"
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ATO EM DEFESA DOS EMPREGOS NA FORD É 
MARCADO POR SOLIDARIEDADE E UNIDADE

Diversas centrais sindicais, lideranças 
de movimentos sociais de diferentes 
ramos realizaram, no dia 21 de 
janeiro, um ato em solidariedade 
aos trabalhadores e trabalhadoras 

da Ford de todo país. Sem diálogo prévio e 
negociação, a categoria viu seus sonhos e 
projetos irem por água abaixo na última semana, 
diante do anúncio de encerramento das três 
fábricas da multinacional norte-americana no 
país.

A mobilização na cidade de São Paulo ocorreu 
em frente à Sonnervig, concessionária da Ford no 
bairro do Ipiranga, na zona sul da capital, como 
parte de uma ação nacional com manifestações 
em frente a lojas oficiais da marca dos veículos.  O 
protesto com início chegou a ocupar uma via da 
Avenida Doutor Ricardo Jafet, 1259.

A tônica dos trabalhadores foi a construção 
de unidade para barrar o fechamento de plantas 
pelo Brasil e frear o desemprego. Com faixas 
e bandeiras, eles entoaram gritos de ordem 
exigindo que o emprego seja mantido.

O vice-presidente da Central Única dos 
Trabalhadores ( CUT), Vagner Freitas, falou sobre 
as famílias desamparadas neste momento e a 
irresponsabilidade do governo para responder a 
mais esta crise no país. “Queremos que o governo 
estabeleça alguma forma de manutenção da 
produção e dos empregos com a nacionalização 
da empresa, com cooperativa de trabalhadores ou 
outra solução neste sentido. Não podemos deixar 
os trabalhadores abandonados e assistir calados o 
aumento da miséria, do desemprego e da morte, 
principalmente num momento de pandemia”, 
afirmou Vagner. 

O dirigente ainda enfatizou que o governo 
Bolsonaro deveria atuar como em outros 
momentos fizeram governos que estabeleciam 
políticas sociais e mantinham o diálogo com as 
entidades sindicais.

Posteriormente, exemplificou o caso da GM 
nos Estados Unidos, quando diante de uma 
crise, o governo daquele país nacionalizou a 
empresa e tornou a patrimônio do povo norte-
americano até construir uma solução para a vida 
dos trabalhadores e da economia.

A crise atual reforça, segundo o dirigente, 
a necessidade de discutir nacionalmente a 
desindustrialização no país. “A Ford construiu 
riquezas e agora diz que o Brasil não serve mais? 

É como se eles dissessem que só o dinheiro 
dos brasileiros é que importa para a compra 
de veículos produzidos fora do país. A gente 
precisa de um debate nacional porque são 17 
empresas por dia que saem do país e milhares de 
desempregados diariamente”, disse o dirigente.

Para o secretário-geral da Força Sindical, João 
Carlos Gonçalves, o Juruna, a unidade entre as 
centrais é fundamental para ampliar o debate em 
sociedade e junto a parlamentares. “A unidade é o 
mais importante porque a gente garante não só as 
reivindicações econômicas e trabalhistas, que são 
importantes também, mas colocamos o debate 
político e a responsabilidade do presidente nesta 
situação que estamos vivendo”, disse.

"Não podemos deixar os trabalhadores abandonados", disse o vice-presidente da CUT, Vagner Freitas

SINDICATO COMPLETA 12 ANOS E PREPARA SURPRESA PARA ASSOCIADOS

O Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos 
Barbosa completa 12 anos no dia 28 de 
fevereiro. Para comemorar a agradec-

er a confiança e engajamento de todos os seus 
associados, estamos preparando prêmios e 
supresas durante todo mês. 

A história do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Carlos Barbosa traz consigo a marca de homens 
e mulheres que queriam vez e voz diante das 
realidades do mundo local para agregar valor no 
trabalho do cotidiano. 

Assim, nascia o Sindicato em 28 de fevereiro de 
2008. Surgiu da força e da união de ideias concretas 
e insolúveis que se baseavam na luta pela classe 
trabalhadora, sob o aspecto de defender aquele 
que produz a riqueza do país, pela dignidade de 
um lar confortável e uma família socialmente 
amparada.

ADONIS GUERRA/ SMABC

O ano de 2008 marcou a independência de 
Caxias do Sul. Naquela noite, trabalhadores se 
reuniram, em assembleia, para aprovar o estatuto 
da nova entidade que posteriormente registrado 
no Ministério do Trabalho.

"Nossa união e diálogo se fazem ainda mais 
necessários nesse momento de dificuldades 
e incertezas que o mundo vive. Nossa luta por 
direitos e qualidade de vida nos mostra o quanto é 

preciso se manter  firme, para poder enfrentar este 
tempo de discursos manipuladores, fanatismos 
que pregam o fim de direitos trabalhistas e de uma 
aposentadoria digna”, analisa o presidente Todson 
Andrade.

Siga as redes sociais e fique por dentro de 
notícias sobre assuntos pertinentes ao mundo do 
trabalho, direitos, deveres e reflexões. Também 
acesse o site metalurgicosdecarlosbarbosa.com.br.



Anúncio da Ford de fechamento das fá-
bricas no Brasil atinge 5 mil empregos 
diretos, 62 mil indiretos e rede de em-

presas fornecedoras.  Mas não só.
Segue onda de desindustrialização dos 

últimos anos. Nela estão a Mercedes Bens, 
Mitutoyo, o gigante farmacêutico Roche, a 
Sony de Manaus, a Yoki, de Nova Prata e outras.

Uma das causas é a perda de poder aquisitivo. 
A indústria automobilística produziu 3,5 
milhões de unidades em 2013, mas só 2 milhões 
de carros em 2019, caindo mais com a pandemia 
em 2020. Em escala menor, a produção opera 
abaixo da capacidade, distorcendo custos e 
preços.

O mercado interno paga o preço do modelo 
atual de arrocho salarial, corte nos direitos 
trabalhistas, precarização, desemprego em 
massa e queda na remuneração de aposentados.

Outra causa é o modelo pró-bancos do 
governo. Fecharam o ministério da indústria 
e  c o m é r c i o ,  q u e  v i r o u  p u x a d i n h o  n o 
superministério da Economia. Guedes vem 
do setor financeiro e pensa como eles. Dá aos 
bancos R$1,3 trilhão na pandemia, mas das 
indústrias corta programas de estímulo e quer 
tributar mais a folha de pagamentos.  

A “cereja no bolo” foi a declaração do 
presidente do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, IPEA, Carlos Von Doellinger, de que se 
deveria boicotar a indústria, que o país só precisa 
de agricultura e mineração. Imitou fala de Campos 
Sales, há mais de cem anos, que sonhava com um 
Brasil restrito ao café e açúcar, importando TODOS 
os artigos manufaturados, ele servia à oligarquia 
e atuava contra a indústria.

A reação contrária ao IPEA foi rápida e forte, da 
CNI e das associações setoriais da indústria.

Por enquanto, este quadro soa distante para 

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia Saída da Ford é o começo

Carlos Barbosa. Aqui, há empresas que 
crescem e inovam, empresários da agricultura 
e da indústria, trabalhadores qualificados e 
dedicados. Conseguiram sucesso no meio da 
crise sanitária, em que o consumo migrou para 
itens de casa.

Mas, se o país insistir no rumo atual, todas 
as regiões acabarão atingidas pela queda 
da renda e da economia. Ainda é possível 
defender a indústria local e nacional.

QUEM TRABALHA SEM CARTEIRTA 
ASSINADA ACABA PERDENDO DIREITOS? 

NOSSA SAÚDE

O trabalho sem carteira assinada, in-
felizmente, ainda é comum, pois no 
Brasil não são raros os casos em que o 

Empregador deixa de cumprir essa obrigação. 
O trabalhador fica, portanto, trabalhando na 
informalidade, quando deveria estar com sua 
carteira devidamente registrada. 

Muitas vezes, a empresa não assina a carteira de 
trabalho (CTPS) do Empregado ou só assina depois de 
determinado tempo no emprego. Constantemente, 
pessoas de variados setores são contratadas, porém 
não são “registradas”, isto é, trabalham sem carteira 
assinada. Daí surgem logo as dúvidas: Trabalho sem 
carteira assinada, será que tenho direitos? Existem 
direitos trabalhistas sem carteira assinada? Trabalhei 

sem registro. Tenho algum direito? Eu era avulso. Pos-
suo direito trabalhista? Diante mão, já podemos deixar 
você tranquilo, afirmando que o empregado que trab-
alha sem carteira assinada, possui, sim, todos os direi-
tos trabalhistas.

A questão é que o empregado que trabalha sem 
registro, deverá comprovar que realmente trabalhava 
para a empresa.Essa comprovação pode ser feita, 
mediante apresentação de fardamento, crachá, fo-
tos no local de trabalho, testemunhas, recibos, con-
tracheques e qualquer outro meio de prova que não 
seja ilícito. Dentre esses os direitos de quem trabalhar 
sem registro, está incluso o direito aos depósitos de 
FGTS que não foram efetuados. 

Dessa forma, vamos discorrer um pouco para escla-
recer de uma vez por todas os direitos do empregado 
sem carteira assinada: Pra começar, é obrigação do 
Empregador proceder com a anotação da CTPS de 
toda pessoa que for admitida. 

Dessa maneira, quando um indivíduo é contratado 
e não tem sua carteira assinada em um prazo máximo 

de 48 horas, estamos diante de flagrante fraude às 
normas trabalhistas brasileiras que podem ser denun-
ciadas diretamente no Ministério do Trabalho (Delega-
cia do Trabalho) ou podem ser verificadas por meio da 
visita de fiscais do trabalho ao estabelecimento. 

No direito do trabalho vigora um princípio muito im-
portante chamado Primazia da Realidade, isto é, para 
o direito do trabalho o que importa é o que realmente 
aconteceu na prática, o que importa é a verdade real. 
Já podemos responder, portanto, que quem trabalha 
sem carteira assinada não perde nenhum direito, pois 
se uma pessoa realmente trabalhou, vai ter direito a 
receber todas as verbas trabalhistas, independente de 
qualquer tipo de registro ou anotação na CTPS. 

Dessa maneira, um empregado que trabalha sem 
carteira assinada tem o direito de ter sua CTPS regis-
trada, deve ter seus depósitos de FGTS efetuados, e é 
detentor de todos os outros direitos trabalhistas (inclu-
sive o seguro desemprego) e previdenciários.

Fonte: direitodoempregado.com

A fábrica da Ford no Ipiranga foi a primeira do Brasil, aberta em 1919: adeus após 102 anos


