
Com 98,06% de aprovação, a chapa 1 foi 
reeleita para assumir a diretoria do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, 

no pleito realizado entre quinta e sexta-feira, 
dias 15 e 16 de julho. Dos 459 aptos a votar, par-
ticiparam 310 associados (67,54%), sendo 304 
favoráveis, 4 brancos e 2 nulos.

Os associados há mais de 6 meses votaram 
nas empresas, durante o expediente. Os apo-
sentados compareceram à sede do Sindicato. 
De acordo com o presidente, Todson Marcelo 
Andrade, mesmo tomando todos os cuidados 
em relação ao contágio da Covid-19, a adesão 
de aposentados foi um pouco inferior aos anos 
anteriores. De qualquer modo o resultado foi 
considerado muito positivo. “É muito gratifi-
cante fazer a luta pelos direitos dos trabalha-
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dores, e, ao mesmo tempo, uma grande respon-
sabilidade saber que estamos no lado certo da 
história. Isso nos motiva. Vivemos tempos difí-
ceis, porque todo o dia vemos notícias negati-
vas, mas o caminho é o da resistência, da luta. 
Depois da tempestade, o sol tende a nascer. E 
um dia ele vai nascer novamente. É isso o que 
a gente espera desse país e é assim que os tra-
balhadores, unidos, vão entrar para a história”, 
destaca Todson.

O representante do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Caxias do Sul, Anilson Roberto Osório, 
destacou a importância da eleição. “A gente fica 
honrado em saber que aqui é feito um trabalho 
sério, competente e é valorizado pelos trabal-
hadores da região.”

O Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria 

Diretoria do Sindicato é reeleita 
com 98,06% de aprovação

Associados há mais de seis meses votaram nas empresas, durante o expediente. Os aposentados compareceram à sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa

de Gramado se colocou à disposição para rei-
vindicar melhorias para os metalúrgicos: “é 
uma honra ajudar, sabendo da integridade do 
Sindicato de Carlos Barbosa. Estamos sempre à 
disposição, pois trabalhador é trabalhador, não 
importa sua categoria”, disse Silvano Antônio 
da Silva.

Por fim, o presidente da comissão, Alberto 
do Nascimento Gonçalves, falou sobre a im-
portância da união e luta: “quero agradecer aos 
companheiros de Gramado, Chapecó e Caxias 
do Sul, que ajudaram na eleição, e em nome 
da comissão dizer que a eleição da diretoria é 
muito importante. É uma direção de luta, que 
se mantem firme em um momento tão difícil. É 
importante que o Sindicato se mantenha guiado 
por esses lutadores.”
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EXPEDIENTE

Em nome da direção reeleita, que tomará 
posse em 01 de janeiro de 2022, quero 
dizer que é uma grande satisfação poder 

continuar a representar os metalúrgicos e me- 
talúrgicas de Carlos Barbosa.

O resultado nos surpreendeu. Mesmo du-
rante esse momento em que a saúde é nossa 
maior preocupação, muitos escolheram dedi-
car seu tempo para votar em nossa chapa, com 
uma participação de quase 70% dos associados.

Quero agradecer a você associado pelo 
voto de confiança. Tivemos 98% de aprova-
ção, ou seja, dos votantes, esse é o percentual 
de participantes que apoia o trabalho que te-
mos desempenhado. Para nós é um resultado 
muito gratificante e também aumenta a nossa 
responsabilidade. Sabemos que estamos no 
caminho certo e que devemos continuar me- 
lhorando, dia após dia.

A direção do Sindicato é composta por 
seres humanos que, assim como todos, a- 
certam e erram, mas que jamais se permitem 
estagnar e deixar de lutar arduamente pelos 

CONHEÇA SEUS DIREITOS:  
INTERVALO DE REFEIÇÕES

Hoje apresentamos os direitos garantidos 
pela cláusula 43ª, que contempla as re-
feições no período de intervalo. 

As empresas que possuem refeitório/restau-
rante em suas instalações, com fornecimento de 
refeições a seus empregados, mediante consulta 
aos mesmos poderão reduzir o intervalo previsto 
no “caput” do art. 71 da CLT até o limite legal, 
valendo o presente ajuste como concordância ex-
pressa da entidade sindical quanto à implantação 
do regime de intervalo reduzido, condicionada à 
aprovação pelos empregados em votação secreta 
realizada na empresa, com quórum de aprovação 
por maioria simples e acompanhada por um re- 
presentante do sindicado da categoria,

01. Para a efetivação do ora estipulado, a em-
presa interessada deverá entabular negociação 
coletiva diretamente com o Sindicato dos Trabal-
hadores, para que seja realizado Acordo Coletivo 
de Trabalho com a entidade, na forma da CLT e 
depois formalizado junto ao Ministério do Trabal-
ho – Sistema Mediador, ou outro que venha a sub-
stituí-lo.  A proposta da empresa poderá abranger 
todos os setores , só parte dela, ou setores. 

02. Aprovada a redução do intervalo e firmado 
o Acordo Coletivo de Trabalho, ficarão os discor-
dantes minoritários obrigados a cumpri-la.

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 

direitos dos trabalhadores.
A eleição nos coloca como representantes 

de toda a categoria e não apenas do associa-
do. Por saber que os direitos dos trabalhadores 
correm cada vez mais riscos durante esse 
período de grande instabilidade, é nosso dever 
reforçar o convite para que você se aproxime 
de seus interesses e seja sócio do sindicato.

É preciso compreender que as relações tra-
balhistas seguem uma lógica que se repete 
durante toda a história da humanidade. Uma 
pessoa sozinha não tem força e jamais será 
ouvida. Ela será calada e substituída sem ne-
nhuma cerimônia, quando não atender aos 
interesses do empregador. É assim que fun-
ciona no atual sistema. É por isso que os tra-
balhadores precisam de união para reivindicar 
aumento salarial, melhorias nos ambientes de 
trabalho, e de leis como aposentadoria digna, 
entre outras.

 Seja sócio, usufrua de diversos serviços e 
convênios e siga mantendo seus direitos ga-
rantidos com um sindicato cada vez mais forte.
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METALÚRGICOS PREPARAM 
ASSEMBLEIA DE CAMPANHA SALARIAL

A campanha Salarial dos Metalúrgicos de 
Carlos Barbosa 2021-2022 será novamente 
virtual, aos moldes de 2020. A assembleia 

geral vai ocorrer no 31 de julho, às 9h30min em 
primeira chamada e, não preenchido o quórum, 
às 10h em segunda chamada, com encerramento 
às 18h do mesmo dia. Na ocasião, será definido o 
percentual de reajuste que será reivindicado à Pa-

FUNCIONÁRIOS DA IRWIN TERÃO FOLGA NO DIA 2 DE AGOSTO

A  Irwin anunciou que dará um dia de folga ex-
tra-paga, para todos os funcionários, estag-
iários, aprendizes e prestadores de serviços 

em Carlos Barbosa, na segunda-feira, 02 de agosto, 
em homenagem a todos que perderam vidas neste 
período conturbado pelo qual passamos.

De acordo com a empresa, o chamado Dia de 
Esperança e Cura foi pensado para ser usufruído 
com descanso e reflexão. “Um dia para demonstrar 
que nos preocupamos com você, com sua família 
e com nossa comunidade. É um dia para nos lem-
brarmos de nossas realizações coletivas, grandes 
e pequenas, e para refletir sobre o árduo trabalho 
que temos pela frente para tornar nossa sociedade 
um lugar melhor, mais seguro e mais justo para se 
viver”, disse a Irwin em nota oficial. Para o Sindicato esta é mais uma boa ação realizada pela empresa e que serve de bom exemplo

Na condição de presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALURGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 
DE CARLOS BARBOSA, convoco os integrantes da categoria profissional dos trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Carlos Barbosa, para a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 31 de julho de 2021, às 9h30min em primeira chamada e, não 
preenchido o quórum, às 10h em segunda chamada com qualquer número, e encerramento às 18h do  mesmo dia, com a seguinte ordem do 
dia: 1) Campanha Salarial de 2021 (data-base 11 de agosto de 2021): a) Deliberar sobre a conveniência ou não de abrir negociação com o 
sindicato patronal para realização de Convenção Coletiva; b) Caso afirmativo aprovação de pauta de reivindicações que delimitará as bases 
a serem pleiteadas pela categoria; c) Deliberar sobre a conveniência ou não da opção pelo arbitramento/ mediação em caso de impasse das 
negociações; d) Deliberar sobre a conveniência ou não da instauração de Revisão de Dissídio Coletivo em caso de fracasso das negociações ou 
a negativa patronal de formalização de Convenção Coletiva; e) Deliberar sobre a autorização para a Diretoria Executiva do Sindicato negociar 
com as categorias econômicas, podendo aceitar e rejeitar propostas, constituir procuradores e firmar convenções coletivas de trabalho e acordos 
coletivos, inclusive acordos aditivos; f) Deliberar sobre autorização à Diretoria para ajuizar Dissídio Coletivo, em caso de não ocorrer êxito das 
negociações; 2) Assuntos Gerais. Em razão ainda dos cuidados necessários  para com a pandemia, atendendo o disposto da  Lei 13.979/20, 
a qual  impõe restrições a mobilidade fixadas pela mesma,  excepcionalmente, a assembleia-geral será realizada em ambiente virtual e 
deverá ser acessada pelo Web Zoom, com o link https://bit.ly/assembleiadebarbosa2021. O endereço eletrônico será disponibilizado no site 
– metalurgicoscarlosbarbosa.com.br – e em sua página do Facebook – facebook.com/metalurgicosdecarlosbarbosa. A senha de acesso para a 
sala da Assembleia será disponibilizada nos mesmos endereços do sindicato até a data de início da sessão. No mesmo site está aberta consulta 
sobre as prioridades a serem observadas da pauta de reivindicações. 

Carlos Barbosa, 24 de julho de 2021
 

Todson Marcelo Andrade
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM AMBIENTE VIRTUAL

tronal. A pauta será entregue após 11 de agosto, 
que é a data base de Carlos Barbolsa. 

Mais uma vez a participação dos metalúrgicos 
é importante para que possamos conquistar um 
reajuste digno que os metalúrgicos merecem. A 
pandemia trouxe insegurança para a maioria dos 
trabalhadores no Brasil e no mundo, no entanto, 
as empresas metalúrgicas de Carlos Barbosa es-

tão com  números muito positivos, garantindo 
estabilidade e crescimento neste momento, com 
vendas de faturamento acima das expectativas. 
  Posteriormente à realização da assembleia será 
disponibilizado um link na qual os trabalhadores 
das empresas metalúrgicas de Carlos Barbosa  vão 
poder votar. Para saber mais, acompanhe o site 
metalurgicoscarlosbarbosa.com.br 



O governo volta ao tema da reforma 
tributária. Em 2020, o único que fez 
foi editar o PL 3887, que substitui o 

PIS e o COFINS pela CBS (Contribuição so-
bre Bens e Serviços). As alíquotas dos dois, 
que somadas eram 3,65%, passariam 12% no 
novo imposto.

O setor de serviços chiou, principalmente 
m i c r o  e  p e q u e n a s  e m p r e s a s  q u e  n ã o 
podiam fazer abatimentos. Também o setor 
educacional alertou que a medida encarecia 
as mensalidades do ensino superior privado.

Nas medidas de 2021, mantém benefícios 
aos ricos e não resolve o problema.

Quem vai pagar a conta é o andar de baixo

Com uma mão, atualiza a tabela do Imposto 
de renda da pessoa física, aumentando a faixa 
isenta, embora ainda seja apenas a metade da 
promessa do presidente. Mas, com a outra, 
para bancar a medida, extingue benefícios do 
trabalhador, entre os quais o PAT, Programa 
de Alimentação do Trabalhador, que é o que 

mantém o vale refeição, o vale alimentação e as 
refeições coletivas no interior das empresas. Isto 
vai prejudicar o trabalhador, inclusive o que nem 

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia

Reforma tributária mantém 
privilégios dos ricos

imposto de renda paga.
Outra paulada é o fim da declaração 

simplificada do imposto renda, que pode 
aumentar em até 36% o imposto pago pelo 
cidadão. Com isso, a própria Receita Federal 
prevê aumentar a arrecadação em R$ 11,4 
bilhões em 2023.

Para acompanhar o debate e não se perder 
no meio de tantas expressões, deve-se ver 
quem vai arcar com o peso das alterações.

A proposta dos especialistas é tributar 
as grandes fortunas, das pessoas físicas que 
ganham acima de R$ 10 milhões, como forma 
de justiça fiscal.

Com isso, seria possível bancar redução de 
impostos sobre as pessoas comuns e sobre 
bens e serviços. Assim, se corrigiria sistema 
tributário injusto com os mais pobres e com 
a classe média e benéfico aos muito ricos. 
E, ao reduzir a tributação sobre produtos 
e serviços, reduziria preços, tornando a 
economia mais competitiva e aumentaria o 
poder de consumo da população. Daria novo 
impulso à atividade econômica.

BRASIL JÁ TEM O SEGUNDO SALÁRIO MÍNIMO 
MAIS BAIXO DA AMÉRICA LATINA. POR QUÊ?

SEU BOLSO

Poder de compra, benefícios estatais, aportes 
não mensais. Não é simples comparar salári-
os nacionais. Mas o cotejo entre países sul-

americanos, com realidades econômicas e matriz-
es trabalhistas e previdenciárias muito próximas, 
suavizam essas variáveis e permitem olhar para o 
vizinho e avaliar se estamos acertando.

Segundo o Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
cerca de 49 milhões de brasileiros têm a remuner-
ação referenciada no salário mínimo. Desses, 23,6 
milhões são beneficiários do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). 

Não nos cabe discutir políticas e ideologias, 
mas os dados ajudam a enxotar duas fantasias 
recorrentes. A primeira é a do “custo Brasil” joga-
do para cima dos trabalhadores: a velha alegoria 
de que empilhamos custos sociais desproporcio-
nais no país. Além de salário mínimo, as nações 

do subcontinente alcançam equivalentes níveis 
de proteção previdenciária, rubricas salariais e 
instrumentos de contorno ao desemprego. Com 
renda do trabalho baixa não há consumo que se 
sustente, e não há espaço (e muito menos con-
veniência) para todos passarmos a vida lavrando 
plantations.

A segunda diz respeito às opções legislativas 
de debilitar a relação de emprego para promover 
fugazes reduções de custo. Achatamento de pa-
drões trabalhistas, ampliação da terceirização e 
favorecimento da informalidade além de eleva-
rem desemprego, inviabilizam elevação social e 
tornam mercado interno sustentado um sonho 
distante.

Sem demanda não há produção. Direito do 
Trabalho não serve para criar emprego, mas as es-
colhas de precarização estão atrapalhando. É só 
olhar para o lado.

Rodrigo Trindade - professor universitário, ex-Presi-
dente da Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região – AMATRA IV, juiz do Trabalho 
na 4ª Região.

Custo de vida está cada vez mais alto e as medidas anun-
ciadas pelo governo não contemplam população carente


