
o Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos 
Barbosa faz um chamado para que a 
categoria participe da eleição que será 

realizada nos dias 15 e 16 de julho. O processo de 
inscrição de chapas encerrou nesta  sexta feira, 
25, com uma chapa inscrita, a da situação. 

Para os metalúrgicos associados há mais de 
um ano e que estão trabalhando, a coleta de vo-
tos será nos dias 15 e 16 de julho. Haverá urnas 
nas empresas durante o expediente. Os apo-
sentados votarão na sede do Sindicato, que fica 
localizada na rua Rio Branco, 359, nos mesmos 
dias, das 8h às 11h30min e das 13h às 18h, por-
tando documento de identificação.

 
A importância da união

Os sindicatos têm um papel importantes nas 
conquistas e manutenção dos direitos dos trab-
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alhadores ao longo da história. O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Carlos Barbosa, ao longo dos 
anos, tem garantido muitas conquistas, seja 
através da convenção coletiva (dissídio), como 
reajuste, quinquênio, auxílio creche, entre out-
ros. 

Também tem realizado acordos coletivos 
diretos com as empresas. Isso é fundamental, 
principalmente neste período de pandemia em 
que a saúde e a manutenção dos empregos dos 
metalúrgicos são prioridade. Além do papel na 
defesa dos direitos da categoria metalúrgica, os 
associados da entidade e seus dependentes usu-
fruem de uma rede de benefícios como dentista, 
medico, psicóloga, advogados, além de vários 
convênios com descontos. Isso só é possível gra-
ças a participação, o reconhecimento e a união 
que os trabalhadores têm junto ao Sindicato.

Eleição para escolha da diretoria do 
Sindicato ocorre nos dias 15 e 16

Metalúrgicos sócios há mais de um ano e em atividade votarão nas urnas dispostas nas empresas. Os aposentadores deverão comparecer à sede do Sindicato, nos mesmos dias

Sede Campestre
Um grande sonho se tornou realidade no final 

de 2019: a compra de uma área de terra para a 
família metalúrgica usufruir nos momentos de 
lazer. Infelizmente, logo na sequência chegou a 
pandemia e não foi possível abrir para os asso-
ciados conhecerem.

Estamos aproveitando para realizar mel-
horias no campo de futebol 7, construindo um 
vestiário e churrasqueiras. Dessa forma, garan-
tiremos uma ótima infraestrutura para os asso-
ciados usufruírem quando pudermos novamente 
nos encontrar. 

Nossas conquistas estão na união da catego-
ria e para continuar avançando é fundamental 
que os trabalhadores participem cada dia mais, 
contribuindo e se associando ao Sindicato, 
porque juntos somos mais fortes. 

Participe!
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EXPEDIENTE

Vivemos tempos sombrios para a 
humanidade. É a pandemia com 
mais de 500 mil mortes no Bra-

sil, reformas trabalhistas e de previdên-
cia que retiram nossos direitos e, nas 
grandes cidades, milhões de família de-
sempregadas à mercê da fome e da mi-
séria. E não é hora dos trabalhadores de-
sistirem da luta, muito pelo contrário, é 
hora de resistir por dias melhores para 
a classe trabalhadora, responsável pala 
geração de riqueza de toda a sociedade.

É por tudo isso que nós, trabalha-
dores, precisamos nos unir junto ao Sin-
dicato na defesa dos nossos direitos, 
lutando pela perspectiva de um futuro 
melhor para nós e nosso filhos. E vamos 
conseguir semente unidos, no coletivo, 
como a história mostra.

A nossa região é diferenciada. Hoje 
não vivemos a triste realidade dos 
grandes centros, de desemprego, pan-
demia fora do controle, violência e mi-
séria, mas nem por isso podemos deixar 

CONHEÇA SEUS DIREITOS:  
ASSISTÊNCIA EM RESCISÃO

Hoje apresentamos os direitos garanti-
dos pela cláusula 27ª, que contempla 
assistência em processos rescisórios. 

Diz o documento: Será facultada às empresas 
integrantes da categoria econômica a possibili-
dade de efetivarem o pagamento das parcelas 
rescisórias mediante cheque visado, depósito 
bancário, cheque nominativo ou moeda cor-
rente. A assistência sindical, nas rescisões de 
contrato de trabalho, será facultativa, cabendo 
às empresas, individualmente, decidirem sobre 
a necessidade e conveniência desse procedi-
mento.

01. Não será facultativa, mas sim obrigatória, 
a assistência sindical nas rescisões de contrato 
de trabalho relativos a empregados menores, 
exceto aqueles com contratados por prazo de-
terminado, assim como a empregados anal-
fabetos. Também será obrigatória a assistên-
cia sindical, relativamente a empregados que 
apresentam demissão ao empregador.

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 

de lutar por nossos direitos. Afinal, as 
leis que são alteradas em Brasília afe-
tam, cedo ou tarde, a vida de todos os 
brasileiros, como por exemplo a reforma 
da Previdência que prejudicou em muito 
os trabalhadores metalúrgicos que pre-
tendem se aposentar por tempo de con-
tribuição ou especial.

É dentro desta realidade concreta que 
faço um chamamento para os trabalha-
dores, que são sócios, para exercerem 
seu direito e votar nos dias 15 e 16 de 
julho, nas eleições do Sindicato. Man-
ter uma entidade atuante na defesa dos 
nossos direitos é fundamental. Ao longo 
dos anos o Sindicato tem garantido im-
portantes conquistas, não apenas para 
o associado, mas para todos os mais de 
5.000 mil metalúrgicos  barbosenses.

Vamos continuar nos cuidando, to-
mando todas as medidas de prevenção 
da Covid-19, para depois que todos es-
tivermos vacinados, aos poucos, a vida 
possa voltar ao normal, novamente.
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ALMOÇO BENEFICENTE ARRECADA 
R$ 17.600 PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE

A comunidade atendeu ao chamado e partici-
pou do Almoço do Mês do Trabalhador em 
Benefício do Hospital São Roque, realizado 

no dia 30 de maio. Foram arrecadados R$17.600,00 
com os ingressos e todo o valor foi doado.

O hospital anunciou que aplicará a quantia na es-
truturação de um posto de coleta de leite materno. 
Esse é uma necessidade crescente em Carlos Barbosa 
e que não precisará mais ser adiada, já que grande par-
te dos investimentos são destinados ao tratamento 
de Covid-19. “Toda vez que recebemos uma doação, 
olhamos com carinho e gratidão e buscamos apli-
car o recurso da melhor forma possível, sempre em 
benefício dos pacientes, da Comunidade. Desta vez, 
a doação recebida através do almoço beneficente ao 
Hospital, organizado pelo Sindicato do Metalúrgicos 
de Carlos Barbosa e apoiadores, trará um benefício 
inestimável aos bebês."

Dos R$ 17.600,00 recebidos, o principal investi-
mento será na estruturação de um posto de coleta 
de leite materno, alinhado ao Banco de Leite AMA, 
localizado no Hospital Tacchini. A adequação da sala, 
específica para esta finalidade ocorrerá em breve e, a 
partir de então o serviço será amplamente divulgado 
para todas as mamães que puderem e desejarem 
contribuir.

Após a aplicação dos recursos a prestação de con-
tas será publicada no portal da transparência, no site 
do hospital e em meio físico, ao Sindicato. Assim, 
cada pessoa que contribuiu com este lindo projeto, 
poderá conferir a aplicação dos recursos.

A nutricionista Monica Damiani Ferret, respon-
sável técnica pelo Serviço de Nutrição do Hospital, 
comenta: “com estrutura adequada e orientação, as 
mães internadas poderão utilizar o espaço para reali-
zar a coleta do leite para o seu bebê ou para doação. 
As mães da comunidade que possuem leite exce-
dente também poderão doar, realizando a coleta no 
Hospital São Roque ou à domicílio, sempre após ori-
entação da equipe de nutricionistas do Hospital, que 
também é responsável pelo armazenamento e trans-

O valor será investido em um posto de coleta de leite materno para aumentar a imunidade de bebês prematuros

porte do leite doado até o banco de leite AMA, recém 
inaugurado no Hospital Tacchini.”

Assim, especialmente bebês prematuros, inter-
nados na UTI neonatal poderão ser beneficiados 
com o uso deste leite, que passa por um processo de 
pasteurização para posterior uso. O leite materno é 
ideal para os bebês prematuros, por oferecer todos os 
nutrientes necessário ao desenvolvimento, além de 
transferir anticorpos, aumentando a imunidade dos 
bebês.

Ilcione Grison de Grison, pediatra que atua em 
Carlos Barbosa e veemente incentivadora do aleita-
mento materno, relata a alegria em saber do novo 
posto de coleta de leite: “foi com um misto de alegria 
e surpresa que recebi da administradora do hospital, a 
Cátia, que, além de termos um banco de leite no Hos-
pital Tacchini, teremos um posto de coleta em Carlos 
Barbosa. Imaginem a minha alegria em saber que, o 
que achava que era uma realidade muito distante de 
nós, vai acontecer e terei o prazer de orientar as mães 

que têm uma grande produção de leite, para que pos-
sam doar. Os prematurinhos internados agradecem!”

“Gratidão a cada pessoa que contribuiu, viabilizan-
do este sonho e a nobreza de um serviço dedicados 
aos bebês”, agradece Catia Argenta, gestora do Hos-
pital São Roque.

Nessa ação, o Sindicato comprou os salsichões, 
embalagens e entrou com uma ajuda de custo para 
que o CTG realizasse o almoço. Com os valores ar-
recadados em ingressos e doações em dinheiro, além 
das batatas que foram doadas pela empresa Lutzem-
berg,  foi possivel comprar os galetos.

O Sindicato dos Metalúrgicos agradece a comu-
nidade pelo exemplo de solidariedade, e em especial 
aos apoiadores que contribuíram com essa impor-
tante ação em prol do bem comum. São eles: CTG 
Trilha Serrana, Sicoob Carlos Barbosa, Vitallis Saúde 
Integrada, Hospital São Roque, Lutzemberg Comér-
cio e Transporte, Padaria e Confeitaria Dolce Sapore, 
Placa & Ponto e Cooperativa Santa Clara.

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS: RISCO PARA A SOBERANIA DO PAÍS

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite 
da segunda-feira, 21, a medida provisória 
que abre caminho para a privatização da 

Eletrobras, estatal vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia que responde por 30% da e-
nergia gerada no país. Apresentado pelo relator, 
deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), o texto 
foi aprovado por 258 votos a 136. A matéria se-
gue para sanção presidencial.

O modelo de desestatização prevê a emissão 
de novas ações a serem vendidas no mercado 
sem a participação da empresa, resultando na 
perda do controle acionário de voto mantido 

atualmente pela União. Com o aval do Congres-
so, o governo poderá dar prosseguimento aos 
preparativos para emissão de novas ações da 
empresa, prevista para o primeiro trimestre de 
2022, por meio da qual a União vai reduzir sua 
fatia na companhia de cerca de 60% para 45%. 
Contudo, a proposta é fortemente criticada por 
parlamentares de oposição e a aprovação deve 
acabar sendo judicializada.

Segundo um estudo do DIEESE, a Eletrobrás 
é a maior empresa do setor na América Latina, 
a segunda maior do mundo em geração de e-
nergia hidráulica e a terceira em termos de ma-

triz energética limpa e renovável. No sistema 
brasileiro, representa 30% de geração de ener-
gia e 45% de linhas de transmissão. Se fosse um 
país, seria o 8º produtor mundial de capacidade 
instalada. 

Entre 2000 e 2020, a Eletrobrás investiu 
R$190 bilhões. O investimento anual chegou a 
passar de R$ 15 bilhões. Em 2020, em função de 
decisões políticas (não por falta de capacidade), 
o investimento foi de apenas R$3,12 bilhões.  
Entre 2018 a 2020, gerou lucro de R$31 bilhões 
e R$ 19,3 bilhões repassados para a União (de 
2000 a 2020). 



A inflação disparou, o INPC anual chegou 
a 8,90% e deve subir mais. Foi o que 
alegou o Banco Central para subir os 

juros.
Para não errar no combate à inflação, é 

preciso saber quais suas causas em cada caso.
Se for uma inflação de demanda, isto é, 

aquela gerada por alta do poder de compra, a 
receita é subir juros e cortar gastos públicos. 
Ambas as medidas esfriam a economia. Juros 
altos inibem produção, já que o empresário vai 
ganhar mais aplicando no mercado financeiro 
do que aumentando a produção de sua empresa. 
Juros altos encarecem as prestações dos bens 
e serviços, inibindo também o consumo. 
O governo corta renda de aposentados, de 
obras, hospitais, etc, para reduzir a atividade 
econômica.

No caso da atual, uma evidência contrária 
à hipótese de a inflação refletir forte poder de 
consumo é que a renda das famílias caiu 10% 
nos últimos doze meses, conforme o IBGE.

No caso presente, boa parte da inflação se 
origina do efeito conjunto da alta do dólar e dos 

preços da soja, do ferro, da carne, etc. no mercado 
internacional, para onde exportamos. Isto encarece 
estes artigos para consumo aqui e também outros 
que têm componentes importados. Ao afetarem 

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia Inflação e perturbações

os combustíveis, encarecem o transporte do 
feijão, do arroz e de uma infinidade de bens e 
dos insumos para produzi-los.

Elevar os juros, como fez o BC, não vai alterar 
as cotações internacionais das commodities.

Outro fator de oferta gerando inflação são 
as tarifas de energia, que afetam as contas 
das residências e também os custos das 
mercadorias que usam eletricidade para serem 
produzidos. Além disso, a seca afetou o preço 
do milho, que entra na ração de suínos, frangos 
e outros, tudo mais caro. Subir o juro não vai 
cortar esta fonte de inflação.

Mas, subir os juros vai ser elemento de freio 
da atividade econômica, exatamente agora que 
se aguarda a retomada da economia. Setores 
da indústria, como a Fiesp, se manifestaram 
contrários à medida.

Os especuladores aplaudem, pois vivem de 
juros e nada produzem.

O s  m i l h õ e s  d e  d e s e m p r e g a d o s ,  o s 
microempresários, os trabalhadores esperam 
medidas favoráveis ao crescimento, que vão no 
sentido inverso das que vêm sendo adotadas

INVESTIMENTO NO BRASIL RETROCEDE 
20 ANOS E DESPENCA EM RANKING GLOBAL

SEU FUTURO

O isolamento do país ganha contornos 
econômicos reais. Com uma contração re-
corde de 62% na atração de investimentos 

por conta da incapacidade de controlar a pandemia 
da covid-19 e diante das incertezas sobre os desti-
nos econômicos e políticos do país, o Brasil despen-
cou no ranking da ONU dos locais que mais rece-
beram recursos externos em 2020. Para a entidade, 
há uma correlação entre a falta de medidas sociais 
de controle do vírus e o impacto econômico. 

Em 2019, a economia brasileira era a sexta no 
ranking da ONU de atração de investimentos no 
mundo, anúncio que chegou a ser comemorado 
pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes soci-
ais. O país, porém, terminou o ano de 2020 apenas 
como o 11º maior beneficiário e perdeu até mesmo 
a liderança na América Latina. 

Os novos níveis de investimentos no país são 
equivalentes apenas ao que se registrou há 20 anos. 

Em 2012, o Brasil chegou a ser colocado pela Unc-
tad (Conferência da ONU para o Comércio e o De-
senvolvimento) como o terceiro país mais citado 
por multinacionais como destino preferido de in-
vestimentos. 

Para 2021 e 2022, a projeção da ONU é de que 
a incerteza política e a crise sanitária podem per-
petuar um baixo nível de investimentos no país. As 
estimativas avaliam que o atual ano pode registrar 
uma variação entre -5% e +5% no fluxo ao país. Da-
dos publicados nesta segunda-feira pela Unctad 
revelam que o Brasil recebeu US$ 24,8 bilhões em 
investimentos diretos em 2020, contra US$ 65 bil-
hões um ano antes, uma queda de 62%. Com o re-
sultado, o Brasil perdeu espaço entre os principais 
destinos, foi superado por Suécia, Alemanha, Índia e 
Luxemburgo e, na América Latina, foi ultrapassado 
pelo México. 

Se a contração esteve relacionada com a queda 

da economia mundial em 2020 por conta da co-
vid-19, os números globais revelam que nem todos 
os países sofreram uma retração da mesma propor-
ção do Brasil. 

Na média mundial, a queda foi de 35% e atingin-
do um total de US$ 1 trilhão. Nos países ricos, a con-
tração chegou a 58%. Mas, ainda assim, abaixo do 
desabamento registrado no Brasil. 

O país também destoou da média dos emergen-
tes, que viram uma retração de apenas 8% nos in-
vestimentos. A Ásia, que primeiro se recuperou da 
covid-19, chegou a registrar uma alta de 4% no fluxo 
e hoje representa 50% de todo o destino de investi-
mentos. Para 2021, a previsão do informe é de que 
haverá uma leve recuperação no fluxo global, entre 
10 e 15%. O ranking é liderado pelos EUA, seguido 
por China, Hong Kong, Cingapura e Índia. Tanto 
Pequim como Nova Déli registraram uma alta no 
fluxo de investimentos nesse período.

Altos preços inibem o consumo, tornam a vida
mais cara e a qualidade de vida despenca


