
No Dia Internacional da Mulher, 8 de mar-
ço, o Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos 
Barbosa entrevistou a desembargadora 

aposentada Maria Berenice Dias, que foi a pri-
meira mulher a atuar como juíza no Rio Grande 
do Sul. Por ter enfrentado muita resistência e 
preconceito dos colegas magistrados homens, 
Maria se tornou uma incansável defensora das 
minorias, estando sempre à frente de causas 
como o Direito da Mulher, da Família e dos LG-
BTI+. Confira a entrevista completa, por vídeo, 
em nossa fanpage: Facebook.com/metalurgicos-
decarlosbarbosa

Sindicato: como foi o início da sua 
carreira em um universo tão masculino?  
Maria Berenice Dias: a atuação no Poder Judi-
ciário foi exclusivamente masculina por mais de 
100 anos no Rio Grande do Sul, sem nenhuma 
mulher, sem sequer conseguir obter autorização 
para fazer a inscrição para o concurso, que dirá 
fazer o concurso e ser aprovada. E esse foi um 
desafio que eu acabei aceitando. Eu pensei “vou 
fazer e se me deixarem eu assumo”, sempre pro-
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curando mostrar que eu teria condições e capaci-
dade para me tornar uma magistrada e, mesmo 
assim, foi uma luta difícil. Tentaram de todas as 
maneiras reprovar e boicotar todas as mulheres. 
Aceitaram por um voto, o de desempate do pres-
idente do conselho, que as mulheres participas-
sem do concurso. No final foram aprovadas duas 
mulheres e eu era uma delas. Em toda minha 
carreira nunca fui promovida. Quando chegou a 
minha vez de ser promovida por tempo de serviço 
(promoção compulsória por antiguidade) eu tive 
sete votos de rejeição. E essa dor de sempre ser 
discriminada me fez sensível as causas das mino-
rias; me fez mais sensível a todo tipo de discrimi-
nação. Eu não suporto discriminação. E eu tento 
levar isso para minha profissão. As mulheres 
sempre foram punidas pela lei pelo simples fato 
de serem mulheres. Fui a primeira magistrada a 
ter um site onde eu publicava essas decisões de 
vanguarda, que rompiam esses padrões vigen-
tes. Escrevi livros para promover essas ideias. 

Sindicato: ao longo da sua trajetória as mul-
heres alcançaram muitos direitos, mas a passa-

"Ter sido discriminada 
me fez sensível as 
causas das minorias", 
diz primeira juíza gaúcha

Maria Berenice Dias resistiu ao machismo e mesmo sofrendo boicote conseguiu se tornar a primeira juíza gaúcha. Isso a tornou uma mulher muito envolvida com causas sociais

gem dos anos nem sempre significa evolução, 
como estamos percebendo. Segue acontecendo 
ainda muitos casos de violência. Há uma onda de 
conservadorismo que prega a volta de um modelo 
mais convencional da família. Bate uma revolta?  
Maria Berenice Dias: não chega a ser uma re-
volta, mas dá mais gana e mais garra para con-
tinuar. A trajetória da mulher sempre foi mar-
cada por isso. Nada se conseguiu de graça em 
um mundo absolutamente conservador, absolu-
tamente machista e totalmente homofóbico, 
onde está em vigor um modelo masculino que 
sempre teve valor. Que mulheres mudaram 
a história? As raras, que eram esposas de um 
político ou, então, tinham algum tipo de visi-
bilidade. A realidade da vida não é essa. Sem 
muita movimentação não se consegue alguns 
avanços. O conservadorismo custa um preço 
muito caro que é o de voltar ao passado, em 
que que as mulheres precisavam ficar dentro 
do casamento, por que do lado de fora elas 
eram absolutamente desqualificadas. Este mo- 
delo que querem voltar, ao meu ver, não é bom. 

M 
ês da 
Mulher 

Atenção, associada! Passe no Sindicato 
para retirar o brinde especial que 
preparamos para você. 
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EXPEDIENTE

Há um ano, em 12 de março de 2020, o Bra-
sil tinha a primeira morte por Covid-19 
no país. O óbito só foi reconhecido como 

decorrente da infecção pelo novo coronavírus 
três meses depois de acontecer, com confirma-
ção por exames laboratoriais. A vítima era uma 
mulher de 57 anos, de São Paulo.

Há exatamente um ano depois, o país vive 
seus piores dias de pandemia. A quantidade 
diária de falecimentos atual está acima dos 2.200 
já há alguns dias e o número total de vítimas da 
doença no país já se aproxima de 273 mil. Mesmo 
com a campanha de vacinação em curso, ainda 
que a passos lentos, não há perspectivas de mel-
hora nesse cenário. 

E isso é incompreensível. Desde o início da 
pandemia, o Brasil assistiu aos acontecimentos 
de posição privilegiada. “O Brasil teve a sorte de 
ver tudo antecipadamente, especialmente com 
o que houve na Europa”, lembra José Rocha, pro-
fessor da Escola de Medicina da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná (PUC-PR).

O desenrolar da disseminação da doença 
no continente europeu foi uma amostra do que 
poderia acontecer por aqui. “Alguns Estados to-
maram medidas de prevenção naquela época e 
conseguiram até conter o crescimento rápido da 
epidemia naquele momento.” 

Só que isso não foi suficiente: mesmo estando 
à frente do tempo e tendo a oportunidade de se 
preparar para enfrentar a chegada e o espalha-
mento do novo coronavírus, o Brasil não impe-
diu que a doença causasse estragos irreparáveis 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
QUINQUÊNIO

Hoje trazemos informações sobre a cláusula 
17º - Quinquênio, estabelecida na última Con-
venção. Fica assegurado o pagamento do adi-

cional por tempo de serviço de R$ 80,33 a título de 
quinquênio, aos empregados que contém cinco anos 
de tempo de serviço na mesma empresa.

Ao empregado readmitido no emprego, e desde 
que não tenha sido anteriormente demitido por justa 
causa, será garantida, para efeitos do pagamento do 
adicional previsto nesta cláusula, a soma do efetivo 
tempo de trabalho dos períodos descontínuos, res-
peitado o previsto no último parágrafo da presente 
cláusula. Não serão contados, contudo, os períodos 
descontínuos caso o período entre a despedida e a 
readmissão seja superior a dezoito meses.

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 aqui. “A gente conseguia, de certa maneira, 
imaginar o que estava por vir. Mesmo assim, pa-
rece que, um ano depois da primeira morte por 
Covid-19 no país, não aprendemos nada”, avalia 
Rocha.

Para o médico, a disseminação de variantes 
do novo coronavírus na Europa, no segundo se-
mestre de 2020, mostrou que o controle da epi-
demia só viria com a chegada de uma vacina. O 
Brasil não ligou: o governo federal desperdiçou a 
chance de comprar o imunizante por achar que 
não era necessário e que, se em algum momento 
tivesse interesse nele, as farmacêuticas nos rece-
beriam prontamente. 

Não demorou para a tragédia começar a se 
desenhar por aqui a partir de novembro: houve 
eleições e, em seguida, festas de fim de ano e de 
carnaval. O número de novos casos logo passou a 
aumentar significativamente. “Até esse momen-
to, tínhamos contado com a sorte. Os encontros 
nessas datas trouxeram ao Brasil o cenário de 
tempestade perfeita, com a disseminação da 
cepa de Manaus por todo o país”, destaca Rocha.

Em outras palavras, a situação atual, de quase 
esgotamento dos sistemas público e privado de 
saúde, é consequência da disseminação de uma 
variante com maior transmissibilidade e da falta 
de cuidado com o distanciamento social. “O Bra-
sil hoje vai na contramão do mundo. Não há ne-
nhum grande país do mundo que esteja hoje pas-
sando o que o Brasil passa. É inadmissível.”

Fonte: olhardigital.com.br
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OS GANHADORES DO SORTEIO DE ANIVERSÁRIO

Conheça os vencedores do sorteio comemo-
rativo ao aniversário do Sindicato dos Me-
talúrgicos. Criamos essa promoção para 
agradecer sua confiança ao longo de todos 

esses anos. Por meio de um sistema automático 
foram sorteadas 10 sanduicheiras, 10 cafeteiras e 
10 jarras elétricas. O sorteio contemplou sócios e 
quem se associou até o dia 26 de fevereiro. Quem 

é associado possui uma série de benefícios exclusi-
vos. Para usufruir é necessário apresentar a carteiri-
nha de sócio. Informe-se! Entre em contato com o 
Sindicato: 54 3461-1605 (fone e Whatsapp).

José Luiz Ribeiro de Lima - Sanduicheira – IrwinAdir Brock – Sanduicheira - Friza

Zidenia Fracaro – Sanduicheira - IrwinValdecir Trevisol – Sanduicheira - 
Tramontina Eletrik

Leandro Munhoz Rodrigues – Sanduicheira
Tramontina Eletrik

Joaquim Kominkiewicz – 
Sanduicheira - Irwin

Marcius Canal – Sanduicheira - Irwin Mariza Bergonsi Balbinot – Sanduicheira 
Tramontina Cutelaria

Ari João Zeni –  Sanduicheira 
Aposentado Irwin

Ansélio Affonso Zilio – Sanduicheira
Aposentado Tramontina Cutelaria

Vandenir Pagliarini – Jarra Elétrica
Tramontina Multi

Paulo Ricardo Pinheiro – 
Jarra Elétrica - Irwin

André Luis Souza Medici Júnior 
Jarra Elétrica – Irwin

Jonatha André Armani 
Jarra Elétrica -Tramontina Multi

Daniel dos Santos Neckel 
Jarra Elétrica – Tramontina Multi

Rudimar Deitos 
Jarra Elétrica – Tramontina Eletrik

Felipe da Silva Pinheiro 
Jarra Elétrica – VC Ferramentas 

Hélio Antônio Barcella - Jarra Elétrica 
Aposentado Tramontina Cutelaria

Valdemiro Luiz Canal - Jarra elétrica 
AposentadoTramontina Cutelaria

Leandro Fonseca 
Jarra Elétrica – Tramontina Cutelaria

Glarison Lopes da Cunha 
Cafeteira – Usiflex 

Ariane Zeni - Cafeteira – IrwinAntônio Fantinelli – Cafeteira - Irwin

Fabio Antonio Cichelero - Cafeteira – Irwin

Antônio Scapin – Cafeteira - Tramontina MultiAdiane Mattiolo 
Cafeteira – Sirlei D. Longui

Adenir Ambrósio Schafer 
Cafeteira – Usiflex

Jorge Schafer – Cafeteira
Frizamac Indústria Metalúrgica

Bento O. Pereira Velho – Cafeteira - IrwinAuri Antônio Lazzarotto – Cafeteira -
Aposentado Irwin



Quem vai ao supermercado precisa 
cada vez mais dinheiro para com-
prar menos coisas.

Lembra a carestia de vida que afligiu 
as famílias no final da década de 70 e que 
resultou no Movimento contra a Carestia, 
liderado pelas donas de casa de São Paulo e 
que se alastrou pelo país.

É a inflação que não para de subir. Nos 
dois últimos anos, o preço da cesta básica 
de alimentos subiu 32,56%.

Em 2020, a inflação oficial,  IPCA, foi 
de 4,5%, mas o preço dos alimentos subiu 
15,5%. Vilões: o óleo de soja subiu 104%, 
o feijão, 81,4% o arroz, 75,3% e a batata 
inglesa, 67,3%. Só dois meses de 2021, o gás 
de cozinha subiu 22% e a gasolina 34,8%.

A inflação pesou mais para as famílias 
mais pobres, 6,75% nos doze meses até 
fevereiro; para as famílias ricas 3,43%, dados 
do IPEA.

Também os empresários que vivem do 
comércio local sentiram a alta no preço 
dos insumos. Mesmo apertando margens e 

outros malabarismos para conter os repasses 
aos preços finais dos produtos, algum reajuste 
foi inevitável. Os preços são novo fator que 
espanta o consumidor e se soma à queda de 
demanda que já vinha de antes, pela situação 
de pandemia.

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia Carestia voltando

O poder aquisitivo caiu muito. Contribuiu 
para isto o fim das correções do Salário 
Mínimo acima da inflação nos últimos dois 
anos, o que inverteu a política que ocorrera 
nos vinte anos anteriores. Como o Mínimo é 
referência, os demais rendimentos também 
estagnaram termos reais.

A fraqueza da economia nos últimos 
três anos levou a menos vagas, menores 
remunerações e o crescimento de empregos 
precários, como uberização, pejotização e 
terceirização, impulsionados pelos cortes 
dos direitos trabalhistas. O poder aquisitivo 
desabou.

Chama a atenção que sobe a inflação, mas 
as rendas estão contidas. Mostra o erro da 
tese de que salários maiores geram inflação.  
Na década de 2000, os salários tiveram 
reajuste reais, e a inflação se comportou.

O governo de agora reagiu subindo juros, 
o que não resolve a inflação e ainda aciona 
um freio ao crescimento.

Empresários e trabalhadores precisam de 
alternativa. Urgente.

IRWIN ADQUIRE OXÍMETROS PARA FUNCIONÁRIOS 
QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19

SUA SAÚDE

Em função do crescente número de casos 
de Covid em Carlos Barbosa e pensando 
na prevenção e saúde de seus funcionári-

os e familiares, a IRWIN adquiriu alguns oxí-
metros para ceder aos seus funcionários que 
testarem positivo para a Covid 19. O oxímet-
ro é um aparelho usado para medir quanto 
oxigênio o sangue está transportando.

A falta de oxigenação no sangue é um sin-
toma silencioso e que faz com que os casos 
acabem se tornando ainda mais graves. Pen-
sando nisso, a Irwin entendeu que monitorar 
esse sintoma é uma ferramenta importante 
no combate à doença.

Após a consulta médica e havendo indica-
ção, o funcionário receberá por empréstimo 
o oxímetro e receberá instruções de uso para 
o monitoramento da oxigenação sanguínea.

Além disso, a empresa ressalta que conti-

nua mantendo seus protocolos de prevenção 
e ações que incluem:

• Medição de temperatura diária através 
de scanner corporal, para funcionários, 
prestadores de serviços e visitantes;

• Uso de máscaras em todas as dependên-
cias da empresa por todos os funcionários, 
prestadores de serviços e visitantes;

• Álcool gel em todas as dependências da 
empresa;

• Higienização de calçados em todos os 
acessos da empresa;

• Higienização de pneus e rodas de todos 
os veículos que acessam a empresa;

• Divisórias de acrílico nas fábricas e es-
critórios;

• Divisórias de mesa no restaurante e 
redução do número de usuários por mesa;

• Ações semanais da CIPA focadas na pre-
venção ao Covid 19;

• Ações focadas na prevenção, através de 

palestras trimestrais (Safety Timeout);
• Comitê de Prevenção de Covid, com re-

uniões diárias desde o início da pandemia;
• Assessoria médica corporativa através 

do médico Dr. Mitchell MacClure (Chief Med-
ical Officer);

• Divulgação das boas práticas locais 
através da ferramenta de Internet Work-
place.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos 
Barbosa considera muito importante mais 
essa ação da empresa, prezando pela saúde 
dos trabalhadores. Estamos monitorando a 
situação de aumento de casos de contamina-
dos em Carlos Barbosa e mortes pelo país nas 
últimas semanas. Reforçamos que os trabal-
hadores redobrem os cuidados em higiene 
e distanciamento social, enquanto a vacina 
não chegue para todos. Precisamos nos con-
scientizar. O momento é grave e requer um 
esforço de todos.

Nos dois últimos anos o preço da cesta básica de 
alimentos subiu 32,56%


