
Em comemoração ao Mês do Trabalhador, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Bar-
bosa promove o Almoço Solidário em Bene-

fício ao Hospital São Roque. O evento será no do-
mingo 30 de maio, no formato pegue e leve, com 
retirada no CTG Trilha Serrana (Rua Vereador U-
baldo Baldasso, 480 - bairro Ponte Seca). 

Diferente dos anos anteriores, em que o Sin-
dicato promovia um almoço presencial para a 
família metalúrgica, desta vez, em função das 
limitações impostas pela pandemia, a proposta 
é unir a comunidade em prol de uma ação be-
neficente. Todo valor arrecadado será doado ao 
Hospital São Roque para que seja investido em 
equipamentos e melhorias. 

“Há poucos dias passamos por momentos 
de tensão pelo número expressivo de casos de 
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amigos e familiares que precisaram de interna-
ção. Diversos barbosenses perderam suas vidas. 
Nesses dias sentimos o quanto o Hospital São 
Roque é necessário. É um patrimônio de todos 
nós. O Sindicato dos Metalúrgicos e os apoia-
dores deseja retribuir o trabalho exaustivo de-
sempenhado pelos profissionais da saúde. Mui-
tas vezes o barbosense quer ajudar de alguma 
forma, mas não sabe como. Com um custo 
baixo, comprando um ingresso, já estará fa-
zendo uma grande diferença. Juntos podemos 
transformar a realidade”, destaca o presidente 
Todson Andrade.  

Sobre o almoço
Será realizado no domingo 30 de maio, no 

formato pegue e leve, preparado no CTG Trilha 

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

Serrana. O cardápio é composto por galeto, sal-
sichão e maionese. O ingresso custa R$ 50,00 e 
serve três pessoas. 

Os ingressos serão comercializados a partir 
da primeira semana de maio, até o dia 24. Não 
haverá ingresso para vender no dia do even-
to. Adquira o seu na sede do Sindicato ou pelo 
número 54 3461-1605 (fone/whats); na recepção 
do Hospital São Roque (3461-9200); com a Vittal-
is Saúde Integrada (3461-5348), no Sicoob (3461-
2693) e com integrantes do CTG Trilha Serrana.

O Almoço Solidário em Benefício do Hospital 
São Roque é uma promoção do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Carlos Barbosa, com apoio do 
CTG Trilha Serrana, Banco Sicoob Carlos Bar-
bosa, Vitallis Saúde Integrada e Hospital São 
Roque.

Sindicato promove almoço solidário 
em benefício do Hospital São Roque

Todo valor arrecadado no almoço em comemoração ao Mês do Trabalhador será destinado ao Hospital São Roque para aquisição de equipamentos e melhorias
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EXPEDIENTE

O Dia do Trabalhador é uma data para 
celebrar as conquistas dos trabalha-
dores ao longo da história. A data foi 

estabelecida em 1889, em um congresso rea- 
lizado em Paris que reuniu os principais parti-
dos socialistas e sindicatos de toda Europa. 

A homenagem remonta há três anos antes, 
exatamente ao dia 1 de maio de 1886, quando 
uma greve foi iniciada na cidade norte-ame- 
ricana de Chicago, com o objetivo de conqui-
star condições melhores de trabalho, princi-
palmente a redução da jornada de trabalho 
diária, que passou de 17 para oito horas. Nessa 
manifestação houve confronto com policiais, o 
que resultou em prisões e mortes de trabalha-
dores. O ato serviria de inspiração para muitas 
outras que se seguiriam. Essas lutas não foram 
em vão. Os trabalhadores de todo o mundo 
conquistaram uma série de direitos e, em al-
guns países, se tornaram códigos de trabalho 
sancionados por constituições.

No Brasil a data foi consolidada em 1924. 
Além disso, a partir do governo de Getúlio Var-
gas, as principais medidas de benefício ao trab-
alhador passaram a ser anunciadas nessa data, 
e em 1 de maio de 1943 foi criada a Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT). Atualmente in-
úmeros países adotam o dia 1° de maio como o 
Dia do Trabalhador. 

Os trabalhadores barbosenses e região, 
além de fazerem parte de uma área desenvol-
vida e com ótima qualidade de vida, podem se 
considerar privilegiados pela pujança das em-

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
PRÉ-APOSENTADORIA

Nesta edição trazemos informações so-
bre a cláusula 33ª da última Convenção 
Coletiva, que estabelece garantias aos 

trabalhadores metalúrgicos em situação de 
pré-aposentadoria. 

O empregado que estiver a 12 meses de sua 
possível aposentadoria, excluída a aposenta-
doria por invalidez, terá, durante este período, 
garantia de emprego, condicionada a:

01. Tenha uma efetividade na empresa de no 
mínimo seis anos;

02. Comunique o início do período de 12 me-
ses e comprovando o tempo de serviço em for-
ma de ofício assinado por si, assistido pelo Sin-
dicato Profissional, em duas vias de igual teor, 
numa das quais deverá, para validade, constar o 
obrigatório ciente datado da empresa;

03. A garantia estabelecida na presente cláu-
sula cessará na hipótese do empregado não se 
aposentar na data prevista para tal e menciona-
da no ofício ou não lhe ser concedida à aposen-
tadoria, não sendo em nenhuma hipótese pror-
rogável a garantia do emprego em causa;

04. A garantia de emprego só poderá ser so-
licitada em uma única oportunidade, não sendo 
viável renová-la;

05. O empregado que receber aviso prévio a 
partir desta data não poderá usar do presente 
dispositivo.

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 

presas locais, nossa qualificação e dedicação. 
Temos sofridos pouco com o cenário nacional, 
que infelizmente é de caos e um desemprego 
astronômico. Neste momento de pandemia, 
falta um projeto nacional de desenvolvimento, 
com investimento em tecnologia, indústria e 
valorização do trabalho. 

Precisamos lutar por dias melhores para to-
dos. Hoje, nem Ministério do Trabalho existe. A 
Reforma Trabalhista e a perversa Reforma da 
Previdência também passaram. Ou seja, cedo 
ou tarde todos os trabalhadores irão sofrer 
consequências graves em suas vidas se proje-
tos como esses continuarem sendo aprova-
dos. Nossos direitos não caíram do céu, como 
alguns pensam. Muito pelo contrário, para 
chegar nos dias de hoje eles foram conquista-
dos com muita luta e vidas. Precisamos resistir! 

Por fim, quero falar sobre a importante ação 
em prol do Hospital São Roque que o Sindica-
to, junto com os apoiadores, está promovendo 
no mês do trabalhador. Quando adoecemos 
procuramos o hospital em primeiro lugar. E os 
profissionais do nosso hospital têm realizado 
um excelente trabalho, principalmente nessa 
pandemia. 

É muito difícil e esgotante trabalhar na 
linha de frente contra esse vírus, por isso pen-
samos que nossa união pode ajudar a melhorar 
ainda mais a estrutura do hospital, e com um 
pequeno valor simbólico. Além de alimentar 
nossa família, estaremos dando a nossa con-
tribuição. 
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CUSTO DA CESTA BÁSICA CAI EM 
MARÇO, MAS É MAIOR EM RELAÇÃO A 2020

Em março, o custo da cesta básica caiu em 12 
das 17 capitais brasileiras que são analisa-
das na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de 

Alimentos, realizada mensalmente pelo Departa-
mento Intersindical de Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese). No entanto, ao comparar o 
valor entre março de 2020 e março de 2021, o preço 
do conjunto de alimentos básicos teve aumento em 
todas as capitais pesquisadas. As cidades da região 
Sul acumularam as maiores taxas. Em Porto Alegre 
o acréscimo chegou a 25,20% e, em Curitiba, a 
24,00%. Belém, no Norte do país, apresentou a ter-
ceira maior variação: 23,15%.

As maiores reduções no último mês foram 
observadas em Salvador (-3,74%), Belo Horizon-
te (-3,11%), Rio de Janeiro (-2,74%) e São Paulo 
(-2,11%). Já a maior alta foi observada em Aracaju 
(5,13%), seguida por Natal (2,83%), Curitiba (0,77%), 
Belém (0,55%) e Campo Grande (0,26%). 

A cesta mais cara foi a de Florianópolis (R$ 
632,75), seguida pelas de São Paulo (R$ 626,00), 
Porto Alegre (R$ 623,37) e Rio de Janeiro (R$ 
612,56). Entre as cidades do Norte e Nordeste, Sal-
vador registrou o menor custo (R$ 461,2). 

Com base no preço da cesta básica de Flori-
anópolis, a mais cara observada pela pesquisa, o 
DIEESE estimou que o salário mínimo necessário 
para suprir as despesas de um trabalhador e da 
família dele com alimentação, moradia, saúde, edu-
cação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previ-
dência, seria de R$ 5.315,74, o que corresponde a 
4,83 vezes o valor vigente, de R$ 1.100,00. 

No primeiro trimestre de 2021, as capitais que 
acumularam as maiores altas foram: Curitiba 

(6,81%), Natal (4,09%), Aracaju (3,45%), Belém 
(2,97%) e Florianópolis (2,79%).

A maior queda no mesmo período foi de 
-4,07%, em Campo Grande. Com base na cesta 
mais cara que, em março, foi a de Florianópo-
lis, o DIEESE estima que o salário mínimo ne-
cessário deveria ser equivalente a R$ 5.315,74, 
o que corresponde a 4,83 vezes o mínimo vi-
gente, de R$ 1.100,00. O cálculo é feito levan-
do em consideração uma família de quatro 
pessoas, com dois adultos e duas crianças. Em 

fevereiro, o valor do mínimo necessário deveria 
ter sido de R$ 5.375,05, ou 4,89 vezes o mínimo 
vigente. 

Quando se compara o custo da cesta com o 
salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto 
referente à Previdência Social (7,5%), nota-se 
que o trabalhador remunerado pelo piso nacio-
nal comprometeu, em março, na média, 53,71% 
do salário mínimo líquido para comprar os ali-
mentos básicos para uma pessoa adulta. Em fe-
vereiro, o percentual foi de 54,23%.

Em relação de 2020, o acréscimo nos alimentos chegou a 25,20% em Porto Alegre e 24% em Curitiba

ATO DO 1º DE MAIO  VAI REUNIR CENTRAIS E DIVERSOS ARTISTAS 

Pelo segundo ano consecutivo, as Centrais 
Sindicais realizarão no formato virtual o ato 
do 1° de Maio – Dia Internacional do Tra-

balhador. No momento em que o Brasil já regis-
tra mais de 380 mil mortes por Covid-19, o tema 
é 1° de Maio pela Vida – Democracia, Emprego 
e Vacina para Todos. As Centrais também reafir-
mam a reivindicação de Auxílio Emergencial de 
R$ 600,00.

A live do 1º de Maio reunirá CUT, Força Sindi-
cal, UGT, CTB, CSB, NCST, CGTB, Intersindical e 
Pública e será transmitida, a partir das 14 horas, 
pela TVT – TV dos Trabalhadores, além dos canais 
no YouTube e redes sociais do movimento sindi-
cal.

O programa será ancorado pela cantora, com-
positora e apresentadora Ellen Oléria, do Estação 
Plural, na TV Brasil. Também no estúdio, a atriz, 

cantora e multi-instrumentista paraibana Lucy 
Alves fará a apresentação artística que encerrará 
o 1º de Maio Unitário das Centrais Sindicais.

Falarão dirigentes das nove Centrais e convi-
dados. Entre os quais ex-presidentes Lula, Dilma 
e FHC, presidente da Câmara, Arthur Lira, presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco, além de Ro-
drigo Maia, Ciro Gomes, governador João Doria 
(SP), governador Flávio Dino (MA), Marina Silva, 
Guilherme Boulos e Manuela D’Ávila. Previsto que 
falem ainda outros parlamentares, lideranças par-
tidárias, de movimentos sociais, entidades sindic-
ais internacionais e líderes religiosos.

As falas serão intercaladas por apresentações 
e depoimentos de artistas sobre o tema Vida, 
Democracia, Emprego e Vacina pra Todos. Elza 
Soares, Chico César, Tereza Cristina, Delacruz, 
Johnny Hooker, Odair José, Bia Ferreira, Osmar 

Prado e outros estarão na live do 1º de Maio.
O presidente da Força, Miguel Torres, ressalta 

a importância do ato unitário neste momento 
grave sanitário, resultado de descaso do governo 
federal, e problemas na economia, como aumen-
to do desemprego e queda nos salários. “Estamos 
na luta por um Auxílio Emergencial de R$ 600,00, 
vacina para todos e a retomada da economia”, 
afirma.



No orçamento para 2021, o governo 
federal promoveu cortes na Saúde, 
na Fiocruz, na Educação, no meio 

ambiente, em programas sociais, etc. O 
auxílio emergencial foi reduzido em valor 
e número de benefícios, o auxílio às micro 
e pequenas empresas não estava resolvido.

Bolsonaro e Guedes têm fixação em cortar 
gastos públicos, para o que contam com 
o aplauso dos banqueiros e dos meios de 
comunicação.

Seguem doutrina dos anos 80, oriunda 
dos países centrais, que acreditava que o 
equilíbrio do orçamento por si só levaria ao 
crescimento.

Esta doutrina foi abandonada, porque não 
resistiu aos fatos. Viu-se que certos cortes 
freavam o crescimento. Por exemplo, gastos 
do governo em investimentos e áreas sociais 
têm efeito mult ipl icador da economia. 
Cortá-los levou a crescimento menor e com 
isso, caiam as receitas com impostos, que 
são uma proporção do PIB. Aí, se criava um 
círculo vicioso para trás e para baixo. Como 

caíram as receitas do governo, o novo equilíbrio 
exigia mais cortes,  a economia seguia em 
anemia e assim sucessivamente.

Em tempos idos, chamava-se “economia 
porca” cortar em áreas que não ajudam o 
objetivo. Se economizar demais na ração, o 
produtor se arrisca a não engordar o gado.

Biden aprovou programa de 3 trilhões de 

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia Cortes que custam caro

dólares  para socorrer  trabalhadores  e 
empresas na pandemia e ativar a economia, 
fora os 2 trilhões de Trump em 2020. Lá, não 
há um vozerio de condenação ao “excesso 
de gastos”. Num país que é referência para o 
Bolsonaro, que bateu continência à bandeira 
deles.

N o  B r a s i l ,  a s  d e z e n a s  d e  m i l h õ e s 
de desempregados e as empresas têm 
pressa, precisam de apoio de verdade. Os 
economistas do governo e da Globo pararam 
no tempo, usam conceitos que seus ídolos 
abandonaram.

Mas, não são só conceitos. Há interesse 
de que o governo mantenha uma espécie 
de “bolsa-banqueiro”, mais de um trilhão 
de reais para gastar com títulos do Tesouro 
e do BC. Se o governo não cortar nas outras 
áreas este “socorro” para os especuladores 
não caberia no orçamento.

Se cortar o bolsa-banqueiro teria verba 
para os setores que impulsionam a economia.

Mas, para isso, o país precisa mudar de 
rota e de dirigentes.

STF DETERMINA A CRIAÇÃO DE PROGRAMA 
NACIONAL DE RENDA MÍNIMA CONTRA POBREZA

ECONOMIA

A maioria dos ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu, na segunda-
feira, 26 de abril, determinar ao governo 

federal a fixação do valor de um benefício de 
renda mínima para a população em situação de 
extrema pobreza, com renda per capta inferior a 
R$ 89,00 e R$ 178,00.

Com a decisão, o benefício deverá ser incluí-
do no Orçamento de 2022. Cabe recurso contra 
a decisão, que ocorreu por votação virtual. 

A decisão foi tomada a partir de uma ação 
protocolada no ano passado pela Defensoria 
Pública da União (DPU). O órgão defendeu a 
regulamentação Lei 10.835/2004, que criou o 
Programa Renda Básica de Cidadania.

A maioria dos ministros seguiu voto proferido 
pelo ministro Gilmar Mendes. Para os ministros, 
os programas assistenciais são essenciais diante 
da economia desigual do país. “A essencialidade 

do sistema de proteção social brasileiro, con-
tudo, não afasta o dever de consideração das 
possibilidades materiais e financeiras do Estado 
que, em geral, dificultam ou diferem o atendi-
mento integral das necessidades do cidadão. A 
questão do custeio não pode, portanto, ser sim-

plesmente ignorada pelo Judiciário a pretexto 
de se tratar de mero artifício retórico do gestor 
público”, escreveu o ministro.

Procurada pela reportagem, a Advocacia-
Geral da União (AGU) não se manifestou sobre 
a decisão.

Os economistas do governo e da Globo pararam no 
tempo, usam conceitos que seus ídolos abandonaram

Para os ministros, os programas assistenciais são essenciais diante da economia desigual do país. 


