
Neste domingo, 30 de maio, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Carlos Barbosa rea-liza o 
Almoço Solidário do Mês do Traba-lhador 

em Benefício do Hospital São Roque. Todo valor ar-
recadado será doado ao Hospital São Roque para 
que seja investido em equipamentos e melhorias. 
O evento será no formato pegue e leve, com reti-
rada no CTG Trilha Serrana (Rua Vereador Ubaldo 
Baldasso, 480 – bairro Ponte Seca). Não há mais in-
gressos a venda. 

Diferente dos anos anteriores, em que o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa 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 beneficente. Nos próxi-
mos dias será feita a prestação de contas sobre 
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o valor arrecadado.  
“Nos últimos dias os casos de Covid-19 voltaram 

a aumentar na Serra Gaúcha. É preciso retomar os 
cuidados para que não ocorra uma nova superlo-
tação nos hospitais. Por outro lado, também é im-
portante nos unirmos para garantir a aquisição de 
equipamentos e conforto para o uso da comuni-
dade, caso precisarmos”, afirma o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos Todson Andrade. 

Agradecemos o empenho de todos os apoia-
dores que ajudaram com a vendas das fichas ou 
doações em dinheiro para aquisição dos alimen-
tos para o almoço. São eles: Banco Sicoob Car-
los Barbosa, CTG Trilha Serrana, Vitallis Saúde 
Integrada, Hospital São Roque, Lutzemberg Co-
mércio e Transporte, Padaria e Confeitaria Dolce 
Sapore e Placa & Ponto.

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

Almoço em benefício do Hospital 
São Roque é neste domingo, 30

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

COMO POSSO AJUDAR? 

Não terá ingressos para o 
almoço vendidos na hora, mas você 
ainda pode ajudar o hospital fa-
zendo doações diretamente por PIX.

Chave: 54992103388.
Informações: 3461-9200.

Juntos podemos fazer a diferença!
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EXPEDIENTE

Hoje, a estimativa é de 301 mil idosos ten-
ham morrido por covid-19 desde o começo 
da pandemia até abril de 2021. Com essas 

mortes, foram tirados de circulação cerca de R$ 3,8 
bilhões, o que aproximou da pobreza famílias que 
dependiam dos familiares mais velhos, segundo 
Ana Amélia Camarano, economista do Ipea (Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada) e especialista 
em terceira idade. Esse valor corresponde a 1,3% do 
rendimento total dos brasileiros no ano de 2019, que 
foi de cerca de R$ 294,4 bilhões, segundo o IBGE. As 
informações são do Valor Econômico. 

Para calcular o número de mortes, o Valor Data 
compilou dados, usou informações do CRC (Centro 
de Informações de Registro Civil). Segundo informa-
ções da PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra de 
Domicílios) 2019, feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), a renda média de pes-
soas com mais de 60 anos era de R$ 2.249.

Segundo Ana Amélia, quando um idoso que sus-
tenta a família morre, a renda per capita dos famili-
ares vai de R$ 1.475,60 para R$ 760,40, uma queda 
de 48,4%. Para a especialista, “em muitos casos, 
quando o idoso morre, a família entra na pobreza, 
sobretudo agora em que são poucas as chance 
de recomposição da renda em meio à crise e des-
emprego alto. O impacto é menor quando algum 
dos outros familiares adultos perde o emprego ou 
morre. Nesse caso, a queda na renda de quem so-
brevive é de 43,7%. 

“No Brasil, ainda se entende a Previdência Social 
como gasto e não como elemento estrutural do Es-
tado de bem-estar social”, segundo a economista 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES 

Hoje apresentamos os direitos garantidos 
pela cláusula 23ª, que contempla estu-
dantes de cursos profissionalizantes e de 

especialização. 
os empregados indicados pelas empresas 

para realização de cursos de aperfeiçoamento, 
treinamento, desenvolvimento ou formação 
profissional e desde que tenham uma efetivi-
dade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) 
de frequência comprovada, o pagamento de no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) das mensali-
dades dos referidos cursos será custeado pelas 
respectivas empresas.

01. A empresa que possuir programa próprio, 
mais vantajoso, fica desimpedida da concessão 
do benefício estipulado na presente cláusula.

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 

do Ipea. Assim como ela, outros especialistas em 
terceira idade acreditam que a universalização da 
Seguridade Social com a Constituição de 1988 não 
trouxe benefícios apenas aos idosos. “Com a renda 
obtida pela Seguridade Social, eles [idosos] as-
sumem uma salvaguarda de subsistência familiar e 
invertem o papel social de dependentes para prove-
dores”, diz Ana Amélia. 

Ela ressalta que o número de idosos que susten-
tam as famílias aumentou com o envelhecimento 
da população e do crescimento do número de pes-
soas que não estudam nem trabalham. Segundo a 
Pnad Covid-19 (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio Covid-19) feita em novembro do ano pas-
sado, das 34,3 milhões de pessoas com 60 anos ou 
mais (19 milhões), 55,4% moravam com parentes 
ou empregados domésticos.

Entretanto, para o diretor do FGV Social (Centro 
de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas), o 
economista Marcelo Neri, a estimativa de perda de 
renda de R$ 3,8 bilhões é conservadora, por não co-
locar na conta o desemprego entre idosos durante 
a pandemia. 

Entre o quarto trimestre de 2019 e o mesmo 
período de 2020, a perda real da renda de pessoas 
com mais de 60 anos que trabalhavam foi de 18%. 
“Os idosos são duplamente penalizados na pan-
demia, com mais mortes e desemprego maior”, 
lembra Neri.

O fenômeno se soma à perda das aposentador-
ias e pensões. Neri afirma que os números do INSS 
acusam redução de 31% no número de benefícios 
entre janeiro de 2020 e igual mês de 2021. 
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REUNIÃO DEFINE METAS PARA A 
DISTRIBUIÇÃO DO PPR 2020 DA IRWIN 

Nos dias 04 e 11 de maio, estiveram reunidos 
na sala de reuniões da Irwin os represen- 
tantes da empresa, a comissão dos trabalha-

dores e representantes do Sindicato Dos Metalúrgi-
cos de Carlos Barbosa. Foi chegado a um acordo es-
tabelecendo critérios e metas para a distribuição do 
Programa de Participação de Resultados (PPR) 2020.

Ficou definido que o salário base de cada traba-
lhador será o critério para distribuição das metas es-
tabelecidas. Também ficou acordado que o prêmio 
de absenteísmo mensal passa de R$ 118,00 para 
R$ 125,00 e que para os proximos anos este valor será 
corrigido pelo indicador do INPC  do ano anterior da 
negociação. Outro ponto é que se o trabalhador fi-
car afastado por auxílio doença só perderá a meta 
presença do mês correspondente ao primeiro dia do 
atestado. Esse indicador é cumulativo e pago junto 
ao PPR, totalizando mais R$ 1.500,00 em 100% meta 
presença, ao final do PPR. 

“Após duas reuniões a empresa acabou ajustando 
as metas solicitadas, o que possibilitou que chegás-
semos a um bom acordo para todos, principalmente 
nesse momento difícil que estamos vivendo de pan-
demia. Esta é mais uma importante ação que tem 
participação do Sindicato na busca por mais benefí-
cios para os trabalhadores”, afirma o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, Tod-
son Andrade.  Representantes da empresa, da comissão dos trabalhadores e do Sindicato Dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa

LEI GARANTE À GESTANTE AFASTAMENTO DO TRABALHO 

A Presidência da República sancionou a Lei 
14.151, que garante regime de teletra- 
balho às trabalhadoras gestantes durante 

a pandemia de covid-19. A norma foi publicada no 
Diário Oficial da União desta quinta-feira (13).

O texto estabelece ainda que a substituição do 
trabalho presencial pelo remoto, para a trabalha-
dora gestante, deverá ocorrer sem redução de sa-
lário.

A lei é originada do PL 3.932/2020, de autoria 
da deputada federal Perpétua Almeida (PC do 
B-AC), em conjunto com outras deputadas. O 
texto foi relatado no Senado pela senadora Nilda 
Gondim (MDB-PB). Durante a discussão da ma-
téria no Senado, Nilda Gondim argumentou que 
o avanço da pandemia no país, com ampliação 
considerável do número de vítimas e de ocupação 
de UTIs hospitalares, levou à necessidade de se 
pensar em uma alternativa para reduzir os riscos 
à gestante e ao feto.

A senadora ressaltou que atualmente o maior 
risco laboral para o trabalhador é a contaminação 
por covid-19, e o risco de complicações é ainda 
maior para as empregadas gestantes.

— A trabalhadora na referida condição, além de 
necessitar de cuidados especiais para a preserva-

ção de sua saúde, tem que adotar todas as medi-
das possíveis para a proteção da vida que carrega. 
Não pode, em um momento como o ora vivencia-

do no país, ficar exposta a esse terrível vírus, que 
pode ceifar a sua vida, a de seu filho, bem como 
arrasar o seu núcleo familiar — justificou Nilda.

A lei é originada do PL 3.932/2020, de autoria da deputada federal Perpétua Almeida (PC do B-AC) em 
conjunto com outras deputadas



Sacode o país o esforço do governo de pri-
vatização da Eletrobrás. Nos meios de co-
municação, corre a tese de que privatizar 

tornaria melhor e mais barato o serviço e que 
isto a iniciativa privada faria melhor do que o 
governo.

Mas, ao sair do papel para a prática, a tese 
com frequência não se verifica.

Pioneiros neste processo, nos anos 80, EUA 
com Reagan na presidência e a Inglaterra com 
Thatcher, de lá para cá tiveram experiências 
amargas.

Serviços privatizados de energia nos EUA 
ficaram mais caros e ruins. Em fevereiro, no 
Texas, milhões de clientes ficaram sem energia 
num inverno gelado, e mesmo usufruindo poucas 
horas de eletricidade no mês, a conta para cada 
residência oscilou entre 7 a 10 mil dólares.

Na Inglaterra, os serviços ferroviários são 
alvos de reclamações por atrasos, trens que 
atrasam, estragam no trajeto e passagens caras.  

As queixas se espalham para setores de 
água,  saneamento e gás,  pelos EUA, Europa, 
pelo mundo. Em todas elas, os dedos estão 

apontados às grandes corporações. No afã de dar 
retorno aos acionistas, elas carregam no preço 
e economizam na qualidade e quantidade dos 
serviços.

Por conta disso, em mais de 884 casos, serviços 
caros e ruins, as comunidades voltaram atrás 
nas privatizações e reestatizaram os serviços, 
em mais de 55 países, liderados por Alemanha, 

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia

Privatizações não 
são o que parecem

França e EUA.  
No Brasil, no Amapá, onde a energia foi 

privatizada, um apagão de 22 dias fez empresas 
perderem seus produtos e os consumidores 
penarem.  

No caso da Eletrobrás, prevê-se que a 
privatização vai aumentar 10% a tarifa de saída.

E há o sentido estratégico da Nação. A 
Eletrobrás detém megaempresas, como 
Eletrosul, Eletronorte, Eletronuclear, que 
produz e distribui energia e investe em 
infraestrutura para atender a demanda 
energética do país. Tal poder não ser guiado 
por uma corporação, às vezes estrangeira, 
cujo objetivo de lucro máximo será obtido 
com o sacrifício de pessoas e empresas 
consumidoras de energia, e sem levar em 
conta suas necessidades e o objetivo de 
desenvolvimento e defesa do país.

No atual momento de crise, os valores da 
privatização diminuem, gerando prejuízo ao 
país, que já investiu mais de 1 trilhão de reais 
para montar um dos maiores e mais eficientes 
redes do mundo.

SOU OBRIGADO A TESTEMUNHAR A FAVOR 
DA EMPRESA NA JUSTIÇA DO TRABALHO? 

SEU DIREITO

Sabemos que a Justiça do Trabalho no Bra-
sil recebe, todos os dias, milhares de novos 
processos que, em sua maioria, se tradu-

zem em Reclamações Trabalhistas dos emprega-
dos contra empresas. Dessa maneira, em regra, o 
trabalhador se encontra no polo ativo da relação 
processual, sendo o “autor” da ação enquanto 
a empresa fica no polo passivo na condição de 
“ré” ou “parte reclamada”. 

Quando uma empresa é processada na 
Justiça do Trabalho, esta recebe uma intima-
ção para comparecer à primeira audiência, mo-
mento em que terá que apresentar sua defesa e 
produzir todas as provas que possam contribuir 
para que ela seja absolvida quando o juiz publi-
car a sua decisão final. 

Entre as provas a serem produzidas pela em-
presa, a mais comum é, de longe, a prova tes-
temunhal, ou seja, a parte reclamada tentará 

demonstrar que não deve ser condenada, va-
lendo-se exatamente dos depoimentos das tes-
temunhas levadas por ela ao fórum trabalhista. 
Geralmente, as testemunhas escolhidas pela 
empresa são os empregados que ainda estão 
com contrato de trabalho em pleno vigor.  Afinal, 
o empregado é obrigado a testemunhar a favor 
da empresa na justiça do trabalho? 

A LEI

A empresa não pode obrigar nenhum dos seus 
funcionários a serem testemunhas de processos 
na justiça do trabalho. Não existe qualquer lei 
ou regulamento no sentido de que que os trab-
alhadores são obrigados a testemunhar, caso a 
empresa exija. Digamos, então, que determina-
da empresa requereu a presença do empregado 
no fórum para testemunhar em um processo na 
justiça do trabalho e o trabalhador prontamente 
respondeu que não iria. Nesse caso, a empresa 
pode advertir, suspender ou mesmo demitir o 
funcionário por justa causa? Definitivamente 

não. Ser testemunha em audiência trabalhista 
não está entre as atribuições de nenhum em-
pregado contratado. O empregador não pode 
exigir que um funcionário vá prestar um depoi-
mento. Logicamente, portanto, a empresa ja-
mais poderá punir com advertência, suspensão 
ou demissão por justa causa um empregado que 
se recusou a testemunhar. 

Cuidado: A empresa não pode dispensar por 
justa causa o empregado que se recusou a teste-
munhar, porém nada impede que o empregador 
dispense o empregado sem justa causa, tendo 
em vista que, de acordo com a lei brasileira, a 
dispensa imotivada está entre os poderes do 
empregador. Entretanto, caso o trabalhador 
seja peça-chave para elucidar os fatos dentro 
de um processo judicial, o Juiz do Trabalho pode 
entender por bem, por meio de um pedido da 
empresa, intimar o trabalhador a comparecer 
à audiência na condição de testemunha. Nesse 
caso, o empregado deve comparecer, sob pena, 
inclusive de ser levado ao fórum a força por 
policiais.

Serviços privatizados de energia nos EUA, por exemplo, 
ficaram mais caros e ruins. Aqui pode ocorrer o mesmo


