
Na quinta-feira, 21 de outubro, às 23h15, 
o Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos 
Barbosa realizou uma Assembleia Geral 

Extraordinária na Tramontina Eletrik. O objetivo 
foi analisar, junto aos funcionários, a proposta de 
renovação e adendos do acordo de jornada de 
trabalho especial da empresa.

O presidente do Sindicato, Todson Marcelo 
Andrade, abriu a assembleia fazendo um resga-
te sobre a origem do primeiro acordo, realizado 
em 2019. “A reforma trabalhista, em 2017, entre 
outras mudanças, também permitiu que fossem 
criados horários flexíveis de jornada especial, me-
diante acordo coletivo aprovado pelos trabalha-
dores”, pontuou. A legislação determina que essa 
modalidade de acordo deve passar por aprovação 
em assembleia a cada dois anos.
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Na sequência, o presidente passou a palavra 
para o tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Carlos Barbosa, Volnei da Cruz, para a leitura 
do edital. Posteriormente, foi aberta a palavra aos 
trabalhadores e, sanadas as dúvidas, a pauta do 
da assembleia foi colocada em votação.

Os trabalhadores chegaram a uma decisão, 
aprovando, por mais dois anos, com apenas um 
voto contrário, a renovação do horário especial. 
Atualmente, 140 pessoas trabalham na Eletrik 
neste horário e há possibilidade de ampliação do 
quadro de funcionários. A Eletrik é a única empre-
sa do grupo Tramontina com essa modalidade de 
jornada especial, no momento. 

HORÁRIOS ESPECIAIS  
    QUE FORAM RENOVADOS

* Turno 1: das 07h12min às 12h e das 12h45min 
às 16h45min
* Turno 2: das 16h45min às 22h28min e das 
23h13min às 01h52min
* Turno 3: das 22h28min às 01h07min e das 
01h52min às 07h12min

O ACORDO AINDA CONTEMPLA

* Folga de um a dois dias úteis por semana;
* 3 dias consecutivos de descanso no decorrer do 
mês;
* Possibilidade para troca de folga de trabalho 
durante a semana;
* O funcionário trabalhará, em média, 6% a 
menos que os demais empregados, recebendo a 
mesma remuneração.

Trabalhadores da Tramontina Eletrik 
aprovam renovação do horário especial 

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, Todson Marcelo Andrade, durante a assembleia com os funcionários da Eletrik

Mês de Combate ao 
Câncer de mama
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Que futuro estamos 
deixando aos nossos filhos? 
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EXPEDIENTE

No início de Outubro fui convidado a 
falar sobre “Direitos conquistados 
pelos operários e relações de traba-

lho” aos alunos do 4º ano da Escola Munici-
pal Padre Pedro Picolli. Foi uma experiência 
muito interessante, pois lembrei de quando 
eu tinha essa idade e desejava que o mundo 
fosse um lugar mais igualitário. 

Contei aos alunos que o sindicalismo sur-
giu no contexto da Revolução Industrial, na 
Europa do Século XVIII. Naquela época, era 
bem normal crianças trabalharem durante 
16 horas, sem nenhum direito trabalhista. Ir 
para a escola? Não havia essa opção.  

As condições daquelas crianças não 
eram diferentes de um escravo. Já parou 
para pensar que hoje normalizamos uma 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
GESTANTES

Nesta edição trazemos informações sobre a Li-
beração antecipada para gestantes, que está des-
crita na cláusula 48ª da Convenção Coletiva. 

No documento ficou assegurado que as empre-
sas liberarão suas empregadas gestantes, a partir 
do sexto mês de gravidez, dez minutos antes do 
término de cada turno de trabalho, sem perda de 
remuneração.

A época a partir da qual ocorrerá à liberação de-
verá ser determinada pelo médico da empresa e, 
na sua falta, por médico de órgão oficial. Para saber 
mais sobre seus direitos acesse metalurgicoscarlos-
barbosa.com.br

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: __________________________________________________________________________________________________________

Palavra do 

Presidente 

escravidão moderna? Ela é protagonizada 
pelos entregadores de aplicativos, por exem-
plo. Essas pessoas não tem carteira assinada, 
férias, plano de saúde, vínculo com qualquer 
empresa, não folgam e não irão se aposentar.

Um povo sem memória esquece do sofri-
mento enfrentado por seus antepassados. Os 
direitos conquistados ao longo dos últimos 
200 anos não podem ser apagados no vai e 
vem dos governos. 

O futuro da sociedade depende da igual-
dade. Que legado estamos deixando para os 
nossos filhos? Sem luta  não  existe  conquis-
tas e precisamos estarmos unidos e vigilan-
tes frente aos novos desafios que o mundo 
do trabalho apresenta, pra não regredirmos  
ao passado.

Todson Marcelo Andrade - Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa
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O ANTES E DEPOIS DO CÂNCER 
DE MAMA DE CLEMENTINA E RAFAELA

O Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Bar-
bosa realizou um bate-papo com a presi-
dente e vice-presidente do Instituto Amigas 

do Peito e Alma da Serra Gaúcha, na quinta-feira, 
21, de outubro. Clementina de Marco Giacomelli e 
Rafaela Toniazzo compartilharam suas experiências 
como vencedoras do câncer de mama e explicaram 
como o Instituto atua. Confira: 

Sindicato: Como surgiu a ideia de criar o Instituto? 
Clementina: No momento que você é diagnosticada 
com câncer de mama, entra em um mundo novo. Eu 
estava em um forte momento profissional, cuidando 
de filhas pequenas e com aquela ideia de que iria 
trabalhar, criar os filhos e um belo dia iria ter um 
tempo para mim...me aposentar. Aí vem a vida diz 
“Para um pouco e viva isso!” Isso ocorre com todas 
que são diagnosticadas. Nos encontramos em seis 
mulheres que viviam a mesma situação: três mais 
jovens e três acima dos 45 anos. Desse grupo, três 
não sobreviveram. Então, pensamos em aproveitar 
as redes sociais para unir mais mulheres. Um ano 
após criar o Instituto Amigas, fomos coautoras do 
banco de perucas do Hospital Geral. O instituto vem 
nessa luta, tentando ocupar espaços como esse 
que o Sindicato, inteligentemente, entende que é 
importante, uma vez que o Sindicato congrega 2.400 
mulheres metalúrgicas. Estatisticamente, estamos 
afirmando que 300 delas terão câncer de mama 
e precisamos nos preparar para essa realidade. É 
uma doença que a chance de cura aumenta com 
o diagnóstico precoce e é a falta dele que tem 
ceifado tantas vidas. A sociedade civil, os pacientes 
e as entidades médicas têm se organizado e estão 
atentos a tudo o que está acontecendo. Em oito anos 
participamos da criação da Femama e da Imama-RS. 
Somos 80 Ongs no Brasil e cinco internacionais. Nos 
últimos anos lutamos, por exemplo, para a criação da 
Lei 12.732, que obriga o tratamento em até 60 dias 
após o diagnóstico. Essa foi uma lei buscada pelo 
Femama e pelo Imama.

Sindicato: E como foi a sua experiência como 
paciente de câncer de mama? 
Rafaela: Fui diagnosticada em 2015, na véspera 

do aniversário do meu filho mais novo. Aquele foi 
o marco do início de uma caminhada. Naquele dia 
nasceu uma nova Rafaela. Quando eu encontrei o 
grupo, fui apresentada à Tatiana, que não está mais 
entre nós, e à Clementina. Aquilo fez toda a diferença 
para mim. Decidi que também iria ajudar quando 
estivesse novamente forte. Como eu tinha histórico, 
sempre mantive meus exames em dia, mas não dava 
importância para o autoexame. Até que um dia senti 
dor na mama e um nódulo, fui ao médico e o câncer 
foi comprovado.

Sindicato: Por que mulheres cada vez mais jovens 
estão tendo a doença? 
Clementina: Quando o grupo foi criado uma das 
fundadoras tinha 26 anos e faleceu com 27. Ela tinha 
a “mutação BRCA/BRCA2”, descoberta há dez anos 
e que ficou muito conhecida como a mutação da 
Angelina Jolie. Essa mutação está relacionada aos 
casos precoces, mas existem outros fatores que 
contribuem para a incidência entre as jovens. O Rio 
Grande do Sul, por exemplo, tem o dobro de casos 
de câncer se comparado à média nacional. Não 

existe um fator preponderante comprovado, mas 
a alimentação, o sedentarismo e a descendência 
europeia podem estar relacionados ao elevado 
número de casos. Questões emocionais e estresse 
também influenciam. Na pandemia, muitas mulheres 
não mantiveram os exames em dia. A médio prazo, 
isso pode aumentar o número de óbitos pela doença.

Sindicato: Como podemos auxiliar uma pessoa com 
câncer durante o tratamento? O que falar e o que 
fazer? 
Rafaela: Podem ajudar estando presentes. Eu 
gostaria que as pessoas que se afastaram de mim 
tivessem tido empatia e tentado entender o que uma 
pessoa com câncer está sentindo. Se você não sabe 
o que fazer, um simples abraço dizendo “olha, eu 
estou aqui”, já é o suficiente. Se você foi amigo nas 
horas boas e se realmente gosta da pessoa, também 
estenda a mão nessa fase. 

Confira a entrevista completa com integrantes do Instituto Amigas do Peito e Alma da Serra Gaúcha, Clementina de 
Marco Giacomelli e Rafaela Toniazzo, acessando o QR no final da matéria

Venda e aplicação de vacinas: 
10% de desconto à vista e 5% a prazo

Novo convênioSINDICATO FAZ NOVO CONVÊNIO COM CLÍNICA DE  VACINAÇÃO
A Saúde Livre - Clínica de Vacinação é a mais 

nova conveniada ao Sindicato dos Metalúrgicos de 
Carlos Barbosa. Os associados podem usufruir de 
descontos de 10% à vista e 5% a prazo, podendo 
parcelar em até 3 vezes. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza 
uma grande gama de vacinas gratuitamente 
à população, no entanto, algumas opções não 
são ofertadas. As exclusivas na rede privada são 
Meningites Meningo B e Meningo ACWY, que 
podem e deveriam ser aplicadas pelo menos 

uma vez na vida, principalmente na infância e ou 
adolescência.

A Saúde Livre também dispõe das Vacinas 
Pnemo 13 e Pneumo 23, que são exclusividade e 
protegem contra as mais diferentes pneumonias. 

Outra opção é a vacina para Herpes Zoster, 
que não está disponíveis em rede pública para a 
faixa etária acima dos 50 anos ou para casos com 
prescrição médica.

Endereço: Rua Assis Brasil, 305 - sala 03 - Centro. 
Contato: WhatsApp: (54) 99655-3840.

Para assistir ao vídeo, acesse 
nossa página no Facebook ou aponte a 
câmera de celular para o código ao lado.



Em 2022, deve inaugurar o 5G no Brasil. 
Apesar do atraso, abrirá uma avenida 
de possibilidades à inovação e à indús-

tria nacional. Inteligência artificial, máquinas 
que aprendem por conta própria, interagem 
com outras e são operadas remotamente, 
enfim ganhos de produtividade e geração de 
encomendas de insumos de alto valor agre-
gado a outras indústrias.  

Empregos de alta qualidade, tendem a 
acompanhar o processo. O risco do desem-
prego é grande, merece um artigo a parte. 
Por ora, adianto que isto pode ser enfren-
tado com a geração de novos postos e com 
o apoio do Estado, tanto com  treinamento 
dos trabalhadores, quanto com redução de 
jornada. Na Europa, os sindicatos falam em 
jornada semanal de quatro dias.

O país que se demorar demais corre o 
risco de ser absorvido nos projetos neocolo-

niais dos EUA e outras potências.  O Brasil prio-
rizar matéria prima (soja, ferro, etc.) é um flanco 
aberto ao seu desaparecimento como Nação. A 
coisa é grave.

Mas, ainda temos chance. O caminho é um 
projeto nacional soberano. As pistas vêm de ex-
periências de países e, na academia, de uma das 
maiores especialistas em inovação e crescimen-
to no mundo, Mariana Mazzucato. Professora 
da Universidade de Sussex, Inglaterra, tem vá-
rias publicações a respeito, entre as quais reco-
mendo um vídeo.

Entre outras coisas, Mazzuccato afirma que 
é falso que os capitais privados seriam sempre 
mais inovadores e superiores ao Estado, que 
não precisariam da ajuda do governo, o qual só 
atrapalharia.

Ela mostra que a geração de Google, Face-
book, Microsoft, e outras Big Techs contou com 
polpudo financiamento do Estado norte-ameri-

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia Inovação ou neocolonização

cano à pesquisa e com o recebimento de en-
comendas de bilhões de dólares dos Depar-
tamentos de Defesa e de Energia. Sem isso, 
muitas estariam no cemitério de boas ideias 
que não deram certo.

Coreia do Sul, China, Índia e também Ale-
manha e França incentivam com verbas e 
encomendas a inovação de suas empresas.

E nós, vamos continuar acreditando em 
geração espontânea?

STF DEFENDE ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA 
DO TRABALHO E DERRUBA ARTIGOS DE 2017

SEU FUTURO

Trabalhador não precisará mais pagar por honorários advocatícios e periciais

Aponte a câmera 
do seu celular e 
assista ao vídeo 
no Youtube

Os ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) derrubaram na quarta-feira, 20, 
o trecho da reforma trabalhista de 2017 

que obrigava beneficiários da Justiça gratuita a 
pagarem honorários advocatícios e periciais. O 
julgamento foi decidido por seis votos a quatro. 
Em votação paralela, os ministros decidiram por 
sete votos a três que a cobrança só será possível 
caso o beneficiário não compareça à primeira au-
diência e não apresente justificativa em 15 dias.

A ação foi apresentada pela Procuradoria Ge-
ral da República (PGR), com questionamentos 
quanto à constitucionalidade do dispositivo em 
vigor pela reforma trabalhista. A PGR defendeu 
que o trecho da lei violava o direito fundamental 
dos trabalhadores pobres de terem acesso à gra-
tuidade no acesso à Justiça trabalhista, além de 
violar outras questões processuais.

A tese vencedora do julgamento foi apresen-
tada pelo ministro Alexandre de Moraes, que de-
fendeu em partes o posicionamento da PGR. O 
magistrado disse ser inconstitucional a cobrança 

de honorários periciais e advocatícios, mas reco-
nheceu a legalidade da cobrança dos custos caso 
o trabalhador falte na primeira audiência sem 
apresentar justificativa no prazo de 15 dias.

O voto de Moraes foi acompanhado pelos 
ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Ricardo 
Lewandowski e pelas ministras Cármen Lúcia e 
Rosa Weber. Ficaram vencidos os ministros Luiz 
Fux, Gilmar Mendes, Kassio Nunes Marques e 
Luís Roberto Barroso.

A ministra Rosa Weber argumentou que "as 
medidas legais restringem a essência do direito 

fundamental dos cidadãos pobres de acesso gra-
tuito à Justiça do Trabalho em defesa dos seus di-
reitos". Ela defendeu que a retirada da assistência 
jurídica gratuita não fará com que a judicialização 
dos casos envolvendo questões trabalhistas dimi-
nuam.

Na outra tese julgada sobre a ausência do tra-
balhador na audiência inaugural e o prazo para 
justificativa, votaram a favor os ministros Ale-
xandre de Moraes, Dias Toffoli, Roberto Barroso, 
Nunes Marques, Gilmar Mendes e Luiz Fux e pela 
ministra Cármen Lúcia.


