
Os metalúrgicos de Carlos Barbosa aten-
deram ao chamado e aprovaram com 
94,7% a Campanha Salarial 2021, decidindo 

pelo índice de reajuste de 10,15%; prorrogação de 
todas as cláusulas da convenção por 24 meses, com 
exceção das cláusulas econômicas e de reajustes; 
alteração da redação das cláusulas de férias individ-
uais e inclusão de duas novas cláusulas: a de teletra-
balho e a que trata das câmeras de vigilância e uso 
de imagens.

A pauta foi debatida virtualmente na manhã do 
sábado 21, e a votação se estendeu por formulário 
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virtual até às 18h. A pauta foi o resultado de um 
longo debate entre o Sindicato dos Metalúrgicos e 
o sindicato patronal (SIMECS).  

Na tarde da segunda-feira 23, na sede do sindi-
cato patronal, foi assinada a minuta da convenção 
aprovada na assembleia de campanha salarial, real-
izada no sábado, 21. O próximo passo é protocolar o 
documento na secretaria do Ministério do Trabalho, 
em Caxias do Sul. Uma vez protocolado, o SIMECS 
informará as empresas e escritórios de contabili-
dade.

O Sindicato se movimento visando a possibi-

lidade das empresas pagarem, ainda em agosto, o 
reajuste, bem como fazerem a correção das demais 
cláusulas como quinquênio e auxilio creche.

Em nome da direção  do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Carlos Barbosa, o presidente, Todson Mar-
celo Andrade, agradece o envolvimento de todos. 
“O Sindicato valoriza muito a participação e a mobi-
lização dos trabalhadores. O alto índice de aprova-
ção demonstrou que ocorreu um bom acordo na 
campanha salarial deste ano. Reforçamos nosso 
compromisso na luta pelos direitos dos trabalha-
dores metalúrgicos barbosenses”, comemora.

Metalúrgicos conquistam 
10,15 % de aumento salarial

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, Todson Marcelo Andrade, coordenou a assembleia virtual. A pauta foi aprovada e protocolada
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EXPEDIENTE

Você, trabalhadora e trabalhador 
metalúrgico, entendeu a importância e 
participou das assembleias da Campanha 
Salarial. O resultado foi uma votação com 
aprovação da pauta tão debatida ao longo do 
último mês. Os metalúrgicos de Carlos Barbosa 
demonstraram que continuam juntos na busca 
de seus direitos e qualidade de vida.

O reajuste salarial de 10,15% foi garantido. 
Muitas outras questões importantes foram 
votadas: prorrogação de todas as cláusulas 
da convenção por 24 meses, com exceção 
das cláusulas econômicas e de reajustes; 
alteração da redação das cláusulas de férias 
individuais e inclusão de duas novas cláusulas: 
a de teletrabalho e a que trata das câmeras de 
vigilância e uso de imagens.

O mundo do trabalho mudou rapidamente 
nos últimos anos, por isso, mais do que nunca, 
a sua participação foi essencial para que nossa 
classe trabalhadora mantivesse os direitos 
conquistados com tanta luta, garantidos na 
convenção coletiva.

A nossa força se dá pela união da categoria, 
resultando na manutenção dos direitos e 
conquistas de melhores condições de trabalho 
para a família metalúrgica. 

Agora, o papel dos trabalhadores é manter 
essa união cada vez mais forte. O trabalho do 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
CORREÇÃO SALARIAL

Nesta edição trazemos informações sobre 
a correção salarial e das cláusulas sociais 
definidas na nova convenção coletiva.  

Ficou estipulado que as empresas conce-
derão a seus empregados um reajuste salarial de 
10,15 % a partir de agosto de 2021. O salário nor-
mativo mínimo da categoria passou a R$ 1557,71 
reais ou R$ 7,08 reais por hora. E o trabalhador 
receberá o Quinquênio de R$ 88,48 para cada 5 
anos de tempo de serviço na mesma empresa.

Em relação ao auxílio creche, o valor corrigido 
ficou em R$ 337,14 por filho de empregada com 
até 60 meses de idade.

Essa correção salarial vale até julho de 2022, 
já as cláusulas sociais serão reajustadas em 2022, 
mas com validade até junho de 2023. 

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 

Sindicato segue intenso na defesa e manutenção 
dos direitos da categoria metalúrgica. 

Vivemos em uma cidade próspera em 
meio ao caos econômico brasileiro. A taxa 
de desemprego no Brasil ficou em 14,6% 
no trimestre encerrado em maio, conforme 
apontaram os dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso 
representa um contingente de 14,8 milhões de 
pessoas buscando por uma oportunidade no 
mercado de trabalho no país.

Por isso precisamos manter essa união. A 
transformação que tanto buscamos começa com 
a nossa conscientização, por isso, o Sindicato 
segue abordando assuntos de interesse dos 
trabalhadores e da sociedade. Quando o 
metalúrgico tem voz e vez, toda Carlos Barbosa 
acaba ganhando.

Aproveito para fazer um convite: associe-se 
ao Sindicato. Com uma pequena mensalidade 
você e sua família terão uma série de benefícios 
e ao mesmo tempo estará fortalecendo ainda 
mais sua entidade de classe.

Mantenha-se informado acompanhando 
o Sindicato no Facebook, Instagram (@
metalurgicosdecar losbarbosa)  e  s i te 
metalurgicoscarlosbarbosa.com.br. 

Seja sócio para ajudar a construir o Sindicato 
de todos nós!
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APOSENTADO ESPECIAL PODE CONTINUAR 
TRABALHANDO? ENTENDA CADA CASO

Uma dúvida muito comum é se a pessoa com 
aposentadoria especial pode continuar tra-
balhando. Houve mudanças na aposenta-

doria especial após a reforma de 2019 e também 
tivemos novas mudanças 2021. Porém, a resposta 
para essa pergunta permanece a mesma: depende.

A primeira coisa que precisamos esclarecer é o 
que significa aposentadoria especial. Ela é um bene-
fício concedido pelo INSS para trabalhadores que 
possuem profissões ou exerçam atividades que ex-
põem à insalubridade – agentes químicos, físicos e 
biológicos que podem fazer mal à saúde – ou expos-
tos às periculosidades, ou seja, fatores que trazem 
risco de morte. 

Esses fatores se diferem entre mais graves e 
agressivos do que outros. Por conta disso, as pro-
fissões são classificadas em grau máximo, mod-
erado e mínimo. Quanto mais riscos a profissão ou a 
atividade causarem para a saúde, menos tempo de 
serviço o trabalhador precisa para se aposentar.

O cancelamento da aposentadoria especial vai 
depender do trabalho que o profissional vai ter após 
a aposentadoria. Quem se aposentou na espécie 
aposentadoria especial pode continuar trabalhando 
em outra função, como em uma atividade comum, 
não mais em uma atividade insalubre. A diferença 
entre as atividades comuns e as atividades insalu-
bres ou especiais são caracterizadas pelas condições 
e ambientes de trabalho. 

As atividades insalubres e periculosas são aquelas 
que submetem o trabalhador a agentes nocivos ou 
prejudiciais à saúde e ao risco a sua integridade físi-
ca (vida). Já as atividades comuns são todas que não 
expõe o trabalhador a esses fatores, que não preju-
dicam a saúde dos funcionários. Por essa diferença, 
o objetivo aqui é entender se o aposentado especial 
por insalubridade pode continuar trabalhando.

QUEM TEM APOSENTADORIA ESPECIAL PODE 
CONTINUAR TRABALHANDO NA MESMA FUNÇÃO?

O aposentado na condição de benefício especial 
pode trabalhar desde que em outra função. O novo 
trabalho não pode expor o profissional à insalub-
ridade ou periculosidade. Caso o profissional queira 
continuar trabalhando na mesma profissão ou ativi-
dade, haverá o cancelamento da aposentadoria es-
pecial.

O argumento para isso é que o benefício é pago 
para que o aposentado não possua mais contato 
com nada nocivo para a sua saúde, para preservar 
a saúde do trabalhador.  Manter a atividade invali-
daria o propósito do benefício para aposentadoria 
especial. Mas essa regra para aposentadorias espe-
ciais gera polêmica e foi muito questionada nos tri-
bunais, já que para muitos não fazia sentido obrigar 
a pessoa a parar de trabalhar na profissão que sem-
pre desenvolveu, uma vez que o INSS não terá mais 
custo nenhum com isso.

QUAL A VANTAGEM DA APOSENTADORIA ES-
PECIAL? A principal vantagem da aposentadoria 

Entenda os diferentes desdobramentos da lei e entre em contato com o Sindicato se esse for o seu caso

especial é o menor tempo de contribuição. Antes 
da reforma, ainda havia a vantagem de não pos-
suir uma idade mínima e o valor era efetivamente 
integral (100% da média salarial, consideradas as 
contribuições vertidas a partir de 07/1994, excluídas 
20% das menores), sendo considerada por muitos, a 
melhor maneira de se aposentar.

QUAIS OS RISCOS PARA APOSENTADORIA ES-
PECIAL DE QUEM CONTINUA TRABALHANDO? O 
aposentado especial pode continuar trabalhando 
em outra função sem risco nenhum para o benefí-
cio. Já quem contrair a regra e manter o trabalho 
insalubre do qual foi aposentado, o INSS poderá re-
alizar o cancelamento administrativo da aposenta-
doria especial e parar de pagar o benefício. 

Porém, isso não anula a aposentadoria futura. O 
trabalhador poderá se aposentar novamente pela 
aposentadoria especial quando decidir parar a ativi-
dade insalubre.

Atualizando a situação legal, o Supremo Tribunal 
Federal, ao apreciar o Tema nº 709, definiu como ob-
rigatório o afastamento do labor especial/insalubre 
ou periculoso, sob pena de cessação do pagamento 
do benefício, e não a sua cassação ou cancelamento, 
ou seja, poderá ser retomado o pagamento caso o 
trabalhador se afaste do labor especial novamente. 

A aposentadoria especial não impede o labor 
comum, não especial, o que não poderá ocorrer é o 
recebimento em concomitância com atividade insa-
lubre ou periculosa.

RECOMENDAÇÕES PARA QUEM TEM APOSEN-
TADORIA ESPECIAL: Para quem tem benefício da 
aposentadoria especial, recomenda-se que o segu-
rado, que trabalhou todo o período de forma espe-
cial e que pretende trabalhar na mesma atividade, 
faça a conversão do tempo especial em comum, 
substituindo assim a aposentadoria especial, toda-
via, o cálculo do benefício poderá não ser vantajoso.

Mas atenção: somente é possível a conversão 
(1,20 – mulher; 1.40 – homem) para intervalos ante-
riores a reforma da previdência, porquanto, restou 
excluída a conversão de intervalos de labor especial 
em comum laborados em momento posterior a re-
forma, devendo ser analisado cada caso, individual-
mente.

Através da conversão, homens podem ter o tem-
po de serviço acrescido de 40%, quando convertido 
o labor especial em tempo comum, e as mulheres 
ao acréscimo de 20% de tempo de serviço, quando 
efetuada a mesma conversão. Essa também é uma 
alternativa para quem possui tempo de contribuição 
misto, ou seja, parte especial e parte comum. Antes 
de definir esse como o melhor caminho para sua 
aposentadoria é importante analisar e planejar a 
sua previdência para ver se as vantagens são mes-
mo melhores que de outros tipos de aposentadoria. 

Orientamos ainda que o trabalhador que se apo-
sentou por essa modalidade especial e pretende 
continuar trabalhando, não deixe de defender a 
possibilidade de continuar trabalhando, buscando 
um acordo, acerto, com o empregador para a reco-
locação em atividade que não o exponha a agentes 
insalubres ou periculosos, garantindo a manuten-
ção do emprego.

Como você pode ver, o aposentado especial por 
insalubridade pode continuar trabalhando e esse é 
um benefício previdenciário complexo que envolve 
muitas exigências. Quando se fala nesse benefício, 
não é possível generalizar, deve-se analisar cada 
caso para que o valor da aposentadoria seja corre-
spondente com o esperado pelo trabalhador.

Por esses motivos é necessário buscar assesso-
ria de um escritório especializado em previdência 
para auxiliar no requerimento e planejamento da 
aposentadoria. O Sindicato dos Metalúrgicos de Car-
los Barbosa conta com assessoria jurídica para auxil-
iar o metalúrgico nesse processo. Entre em contato e 
informe-se: 3461-1605.



Afora Carlos Barbosa, em que as prin-
cipais metalúrgicas vão de vento em 
popa, no Brasil a indústria mal ensa-

iava crescer, passada a fase mais aguda da 
pandemia, e já se depara com obstáculos.

O Banco Central elevou os juros, prejudicando o 
crescimento, enquanto o governo cria turbulência 
política perturbando os investimentos.

As altas nos combustíveis encareceram os 
insumos e os produtos. As tarifas de energia 
elétrica aumentam os custos de produção. 
Boa parte dos quais não pode ser repassado 
aos consumidores, já sufocados pela inflação, 
desemprego e baixos salários. Arrisca estancar 
o crescimento.

Para piorar, fatores de produção, como 
semicondutores para veículos e aço, estão em 
falta, o que gera paradas na produção, sem 
contar que os preços destes fatores subiram, 
dada a pequena quantidade ofertada. Retrato da 
ausência de coordenação.

Estes problemas seriam evitados ou reduzidos 
se o país contasse com uma política industrial. Mas, 
política industrial é nome feio na ideologia do atual 
governo, que acredita que bastaria ter equilíbrio fiscal 
e austeridade que as coisas funcionariam, num passe 
de mágica.

As nações que crescem não acreditam em Papai 
Noel, promovem políticas industriais ativas em 

David Fialkow Sobrinho
Mestre em Economia Política industrial, por favor!

defesa de suas empresas, em particular da 
indústria.

Fazem ações coordenadas, cuidando das 
cadeias de valor, evitando a falta de insumos 
essenciais, inclusive, se necessário, passando a 
produzi-los no país em vez de importá-los.

Acionam escolas e universidades que 
garantem mão de obra qualificada, de acordo 
com as necessidades, e cujos centros de pesquisa 
fornecem tecnologia de ponta.

Apoiam as empresas locais com financiamento 
barato. Garantem energia e logística eficientes e 
de baixo custo, bem como compras do governo 
assegurando escala à produção das indústrias 
nacionais, etc.

Trabalham com visão de longo prazo, em 
cada passo, geram-se pequenos acúmulos que, 
com o tempo, tornam-se grandes e sólidos. 
Num ambiente de planejamento, imprevistos 
acontecem, mas podem ser contornados com 
menor dose de improviso e imediatismo.

MP 1045 PRECARIZA SONHO DA JUVENTUDE
SEU FUTURO

ACâmara dos Deputados aprovou, no dia 12 
de agosto, a Medida Provisória 1045, que 
agora tramita no Senado Federal. “Caso 

aprovada a MP 1045 acaba com o direito de trab-
alho decente para todo mundo, mas deixa a juven-
tude sem nenhum direito, sem sequer receber um 
salário mínimo”, diz Beatriz Calheiro, secretária da 
Juventude Trabalhadora da Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e diretora de 
Formação da CTB Jovem.

Para ela, a MP da Morte, como chama a MP 
1045, “significa na prática reforçar o afastamento 
do sonho  de uma vida digna, do desempenho de 
uma função com a qual se sonhou” e isso “contribui 
para a nossa perda de habilidades, além de agravar 
o adoecimento, a fome e toda ordem de problemas 
sociais que já enfrentamos”.

Isso porque essa MP renova o Programa Emer-
gencial do Emprego e da Renda, com permissão 
para redução de jornada e salários de trabalhadoras 
e trabalhadores com carteira assinada, em até 70%, 
durante a pandemia, que o desgoverno não faz ne-
nhum esforço para combater.

A inclusão de diversos itens pelo relator da MP 
na Câmara dos Deputados está sendo chamada pe-
los especialistas de uma minirreforma trabalhista, 

Fonte: Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)

sem nenhuma discussão com a sociedade. 
Cria também o Programa Primeira Oportuni-

dade e Reinserção no Emprego. Porque, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no primeiro trimestre deste ano 46,3% dos 
jovens de 14 a 17 anos estavam desempregados e 
31% das pessoas entre 18 e 24 anos se encontravam 
nessa mesma situação. 

Acontece que o programa governamental visa 
a contratação de jovens com jornada de 22 horas se-
manais ganhando menos da metade de um salário 
mínimo e sem nenhum direito a férias, descanso 
remunerado, 13º salário, FGTS, vale-transporte, 
vale alimentação “num retrocesso de décadas so-
bre os direitos trabalhistas conquistados a partir da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943 e 
aprofundados com a Constituição de 1988”, diz a 
sindicalista.

Esse tipo de contrato poderá ter vigência de até 
3 anos e é voltado para as pessoas de 18 a 29 anos, 
sem registro em carteira há mais de 2 anos. Para 
Aline Maier, secretária adjunta da Juventude Trab-
alhadora da CTB e secretária estadual de Jovens da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Es-
tado de Santa Catarina (Fetaesc), “ a renda desses 
jovens ficará comprometida”, além de “total pre-

carização da força de trabalho”.
A economista e diretora técnica adjunta do 

Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), Patrícia Pelatieri 
afirma que “esse quadro de precarização pode con-
tribuir para a interrupção e desestímulo em relação 
à formação, qualificação e desenvolvimento dessa 
população”.

Isso porque “a proposta aprovada tende, inclu-
sive, a reforçar e legitimar a contratação e substi-
tuição de jovens e adultos, em postos de trabalho 
cada vez mais instáveis, que não caracterizam vín-
culo empregatício, mal remunerados e sem pro-
teção previdenciária, ao mesmo tempo em que 
concede subsídios para as empresas contratantes, 
gerando efeitos futuros cada vez piores para a es-
truturação produtiva no país”.

Beatriz defende uma ampla mobilização com 
“divulgação cotidiana para fortalecer as iniciativas 
que geram oportunidades para a juventude”, seja 
“nos cursinhos populares para preparação do ves-
tibular, seja para formação e capacitação de jovens 
para o mundo do trabalho. Trabalhar sem nenhum 
direito, como férias, descanso remunerado e sa-
lário decente torna a juventude trabalhadora re-
fém de um sistema desumano”, conclui Aline.


