
Está em curso a campanha Setembro Ama-
relo, que teve início no Brasil em 2015 e foi 
criada pelo Centro de Valorização da Vida 

(CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e a 
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Tra-
ta-se de um mês dedicado à prevenção e con-
scientização contra o suicídio, sendo o dia 10 
deste mês o Dia Mundial de Prevenção ao Suicí-
dio.  A cor amarela remete à atenção, cuidado 
e conscientização para a prevenção do suicídio.

Destaco que neste ano, devido a situação 
que estamos vivenciando por conta do COVID 
19, devemos estar ainda mais alertas para o 
comportamento suicida. Foi um período de 
grandes inseguranças relacionadas a saúde, a 
perda de entes queridos e das questões finan-
ceiras.  Por isso, o diagnóstico precoce, o trata-
mento e o acompanhamento são considerados 
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essenciais.
De forma geral, os índices de suicídio têm 

crescido nas últimas décadas, o que serve de 
alerta sobre a importância de falar sobre o as-
sunto. O objetivo principal da campanha é con-
scientizar sobre a prevenção do ato e dar visibi-
lidade à causa. A campanha considera que falar 
sobre o tema é uma forma de acolher quem 
está passando por situações que levem a ideias 
suicidas e ajudar.

Outro ponto importante é em relação as 
causas do suicídio, as quais podem ser variadas 
e também podem acontecer com pessoas de 
qualquer faixa etária, gênero ou classe social. 
Por isso é importante conhecer alguns sinais. 
Um dos primeiros é que devemos ter uma a-
tenção especial com pessoas que apresentam 
algum transtorno psiquiátrico, em especial, a 

depressão, transtorno bipolar, ansiedade e es-
quizofrenia. Casos de abuso de drogas e bebi-
das alcoólicas também necessitam de alerta.

Caso alguém que você conheça necessite de 
ajuda, indique o Centro de Valorização da Vida 
(CVV), que pode ser contatado pelo telefone 
188, gratuitamente. Nossa cidade também 
conta com Centro Municipal de Atendimento 
Psicossocial (CEMAPS), que oferece auxílio em 
horários comerciais. 

Também pode ser acessado o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo 
telefone 192, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 
193. Esses telefones devem ser acionados quan-
do ocorrem casos de tentativas de suicídio.

Por Psicóloga Elenice Bertoldo.

A psicóloga conveniada ao Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, Elenice Bertoldo, destaca os cuidados que devemos ter com amigos, colegas e familiares

Você não está sozinho.
Ligue 188

SETEMBRO: O MÊS DE   
PREVENÇÃO DO SUICÍDIO
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EXPEDIENTE

Neste 20 de setembro relembramos os 186 anos 
do início de uma das maiores revoltas republicanas da 
história do Brasil. A data traz consigo uma trajetória 
histórica marcada pela luta contra a exploração, 
contra a tirania e por liberdade.

O governo imperial brasileiro – autoritário 
e escravocrata – enfrentou por longos 10 anos 
(1835-1845) a rebeldia e inquietação do povo 
gaúcho. Isso porque centralizava o poder político 
e econômico para os interesses da aristocracia dos 
grandes produtores de café. Na época, a produção 
cafeeira era principal atividade econômica do país, 
extremamente dependente dos países estrangeiros 
e que se baseava na superexploração do trabalho 
através da escravidão.

Bem verdade que parte dos motivos para o 
conflito se deram pelos interesses dos estancieiros 
e das oligarquias rio-grandenses que se sentiam 
prejudicados pela carga fiscal na venda de charque 
e na atividade rural, falta de participação política 
e das instabilidades decorrentes dos conflitos de 
fronteira. Mas um dos principais motivos que fizeram 
o levante de 1835 ter o seu tamanho e importância 
foi a participação efetiva e a luta por liberdade do 
povo. Foram os negros escravizados ou quilombolas, 
indígenas, brancos pobres e o povo mais explorado 
em geral que trouxe consigo sua indignação e 
estiveram na linha de frente na revolução. 

Tem destaque na história farroupilha os Lanceiros 
Negros pela sua força, coragem e identidade. Eram 
formados na sua maioria por negros escravizados 
e quilombolas que buscavam na república rio-
grandense o fim da escravidão. Foram classificados 
por Giuseppe Garibaldi, revolucionário italiano 
que participou ativamente da Guerra dos Farrapos 
junto a Anita Garibaldi, como “incomparáveis” 

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS:  
JORNADA 12X36

Nesta edição trazemos informações sobre a 
cláusula 35ª da Convenção Coletiva, que es-
tabelece jornada de trabalho 12 X 36.

Segundo a convenção, as empresas ficam autor-
izadas a adotar por meio de acordo individual com o 
empregado, a escala denominada “12 X 36”, em que 
o empregado trabalha 12 horas em uma jornada, 
com posterior descanso de 36 horas consecutivas.

A empresa que nas condições de caput adotar a 
jornada 12 X 36 , poderá, por liberalidade, oferecer 
vantagens adicionais além do mínimo obrigatório 
estabelecido para remuneração previsto no pará-
grafo único do Art. 59-A, as quais, se oferecidas, de-
verão ser estabelecidas em acordo individual feito 
com o empregado e/ou aditivado ao contrato origi-
nal alterado, que serão exclusivamente atendidas 
enquanto o empregado estiver laborando nessa 
jornada.

QUERO SER SÓCIO
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Presidente 

onde detinham “inaudita coragem” a qual o conflito 
“abria as portas da cidadania política e civil”. Porém, 
nas lideranças farroupilhas havia uma divisão de 
interesses e opiniões: uma ala que também lutava 
contra a escravidão e outra, conservadora e traidora 
dos ideais libertários, via nos Lanceiros Negros um 
mero instrumento de batalha.

Lamentavelmente, os Lanceiros Negros foram 
traídos e dizimados no Massacre de Porongos. 
Contrário ao pensamento de liberdade ampla a 
todos os gaúchos e gaúchas, o conservador David 
Canabarro articulou junto ao governo imperial uma 
verdadeira chacina aos regimentos dos Lanceiros 
Negros. Deu as coordenadas ao inimigo de onde 
estariam e desarmou todos os soldados, permitindo 
um alvo fácil ao exército governista. Mesmo sem 
armas, os Lanceiros lutaram bravamente e resistiram 
até perderem completamente suas forças. 

Entendida devidamente no seu contexto histórico, 
a Revolução Farroupilha se constitui em um importante 
reflexo da luta por liberdade no país. Assim como 
naquele tempo, o povo gaúcho continuou a dar 
exemplo de luta por justiça e liberdade. eem 1921 e 
na resistência à ditadura civil-militar. Agora, mais uma 
vez nosso povo é convidado a estar firme na luta por 
democracia, direitos e pela soberania do país. 

Por fim, quero parabenizar a nossa querida Carlos 
Barbosa pelo aniversário de emancipação. Somos um 
município com empresas pujantes e, juntamente com 
seus munícipes nativos ou que escolheram para viver 
aqui, são exemplos de progresso e desenvolvimento 
para o estado e país.

Fonte consultada: Revolução Farroupilha: A mais longa revolta 
republicana enfrentada pelo Império centralizador e escravocrata, 
Raul Carrion, ALERS, 2014.

Todson Marcelo Andrade - Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa
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EMPRESA PODE DEMITIR QUEM RECUSAR 
A VACINA, DIZ PRESIDENTE DO TST

Não tomar a vacina pode comprometer o 
bem coletivo no trabalho, disse a presi-
dente do TST (Tribunal Superior do Tra-

balho), Maria Cristina Peduzzi. Por isso, fun-
cionários que se recusarem a tomar a vacina 
contra a covid-19 podem ser demitidos, inclusive 
com justa causa, afirma.

A ministra falou sobre as mudanças nas leis que 
regem a situação do trabalhador brasileiro e so-
bre como a Justiça tem trabalhado para acelerar a 
produtividade nos processos em entrevista no UOL 
Entrevista.

A entrevista foi acompanhada pela apresen-
tadora Fabíola Cidral, a colunista Carla Araújo e o 
repórter Filipe Andretta. Sobre as vacinas, o bem-
estar coletivo é mais importante que o direito indi-
vidual de escolher tomar ou não a vacina. “O direito 
da coletividade se sobrepõe ao direito individual e 
se um empregado se recusa à vacinação, ele vai 
comprometer o meio ambiente de trabalho que 
necessariamente deve ser promovido, por meio do 
empregador, da forma mais saudável possível, por 
isso que há uma justificativa que tem embasado 
decisões nesse sentido”, disse.

No entanto, caso haja algum motivo de saúde 
para optar por não tomar a vacina, a empresa não 

deve demitir e deve permitir o trabalho remoto, diz 
ela. “Se ele [o funcionário] tiver a justificativa [para 
não se vacinar], ele poderá ir para o trabalho remo-
to. O empregador não vai demitir.” “Mas a injus-

“O direito da coletividade se sobrepõe ao direito individual", afirma a presidente do TST

Alavancado pelo desemprego, pela infla-
ção, pela queda na renda e pela oscilação 
do valor do auxílio emergencial, o núme-

ro de pessoas pobres no Brasil ainda se encontra 
em nível acima do registrado antes da eclosão 
da pandemia do coronavírus. A proporção de po-
bres, que em 2019 era 10,97%, ou 23,1 milhões 
de pessoas, chegou a 12,98%, ou 27,7 milhões de 
pessoas, em abril de 2021.

Os dados são da pesquisa Desigualdade de 
Impactos Trabalhistas na Pandemia, divulgada 
na última semana pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). A proporção de pobres é medida pela 
instituição considerando uma linha de pobreza de 
R$ 261 por pessoa a preços do primeiro trimestre 
de 2021. Esse valor corresponde a um salário 
mínimo mensal de renda de uma família de 4,6 
pessoas.

No melhor ponto da série, em setembro de 
2020, devido ao auxílio emergencial com valor 
mais alto, o número de pessoas abaixo da linha 
de pobreza caiu para 4,63%, ou 9,8 milhões de 
brasileiros. Já no primeiro trimestre de 2021, 
momento de suspensão do auxílio emergencial, 
atingiu 16,1% da população, ou 34,3 milhões de 

Pobreza está acima do pré-pandemia e pode voltar a crescer
pobres. 

Na visão dos pesquisadores, “os dados 
mostram um cenário desolador no início de 2021, 
quando em seis meses o número de pobres é 
multiplicado por 3,5 vezes, correspondendo a 
25 milhões de novos pobres em relação aos seis 
meses anteriores”. Com o retorno do auxílio 
emergencial, embora em valores menores, e 
com duração limitada a partir de abril de 2021, o 
percentual chegou aos atuais 12,98%.

A intenção dos pesquisadores foi mostrar 
“uma visão ampla e atual da desigualdade de 
impactos trabalhistas da pandemia no Brasil”. 
Segundo eles, “poucos impactos são mais 
rápidos na chegada de uma crise e lentos na saída 
do que os ocorridos no mercado de trabalho, 
especialmente na base da distribuição de renda”.

A taxa de desemprego da metade mais 
pobre subiu de 26,55% em 2019 para 35,98% 
em 2021. Entre os 10 mais ricos, foi de 2,6% para 
2,87%. Isto significa que o chamado “índice de 
desconforto”, composto pela soma simples das 
taxas de desemprego e de inflação, não só subiu 
como subiu muito mais entre os mais pobres.

Ao mesmo tempo, a renda individual média, 

tificada recusa compromete o direito coletivo dos 
demais trabalhadores, então nesse sentido parece 
que a justa causa foi aplicada com essa preocupa-
ção. Uma decisão justificada”, disse.

entre informais, desempregados e inativos, está 
9,4% abaixo do nível registrado no final de 2019. 
Na metade mais pobre da população, a perda 
é maior que o dobro, chegando a -21,5%. Com 
isso, a renda per capita habitual do trabalho, 
que já tinha caído 14,1% do ápice de R$ 255, no 
quarto trimestre de 2014, para R$ 219 no quarto 
trimestre de 2019, chegou a R$ 172 no segundo 
trimestre de 2021.

Já a queda de renda entre os 10% mais ricos 
foi de -7,16%, menos de 1/3 da queda observada 
na metade mais pobre. O grupo do meio, entre 
os 50% menos e os 10% mais ricos, teve queda 
de renda de 8,96%.

Coordenador do estudo, o professor da FGV 
Social Marcelo Neri afirmou que o aumento 
do desemprego foi a causa de pouco mais da 
metade (-11,5%) da queda de renda dos mais 
pobres. O “efeito desalento” ocasionou a queda 
de renda 8,2 pontos percentuais na metade mais 
pobre, enquanto na média geral a perda ficou 
em 4,7 pontos, “sendo a segunda causa mais 
importante para a deterioração do binômio 
média e desigualdade trabalhista”, prosseguem 
os pesquisadores.



Em 2021, o Brasil deve exportar 86 milhões 
de toneladas de soja. Aliás, décadas a fio, 
as exportações de grãos registraram cres-

cimento, o que é positivo. Mas, nestas mesmas 
décadas, o PIB tem andado de lado, a indústria 
perde terreno e muitas empresas enfrentam 
dificuldades.

Por mais que exporte soja, o desemprego aflige 
14,4 milhões de trabalhadores e, considerando os 
com insuficiência de horas trabalhadas são 32,2 
milhões.  A renda média está em queda, cresce a 
desigualdade e a fome voltou.

Agricultura forte não é o problema. A questão 
é que exportar grãos têm limitações. Se ocorresse 
prioridade à agregação de valor, produzindo 
óleo de soja, biodiesel e outros agregados 
industriais, triplicaria o faturamento. A indústria 
de beneficiamento faria diferença. E geraria 
demanda dos fornecedores de equipamento 
e insumos destas indústrias, criaria mais 
empregos e todas estas rendas retornariam ao 

mercado.
Carlos Barbosa é um exemplo. Não se limita a 

produzir leite e suínos, conta com uma cooperativa 
e outras indústrias que agregam valor. Suas 
caixas de leite (UHT), laticínios e embutidos são 
comercializadas em toda a Região Sul do país. Isto, 
somado à indústria metalúrgica, faz com que aqui 
o desemprego seja baixo, os níveis econômicos e 
sociais estejam acima da média gaúcha e nacional.

E é na indústria onde se dão os maiores ganhos 
tecnológicos. Isto se vê nas cadeias de insumo 

David Fialkow Sobrinho 
Mestre em Economia

da soja, como máquinas e equipamentos, 
tecnologia de sementes,  fert i l izantes, 
defensivos, etc. Os próprios produtores de 
grãos têm suas margens estreitadas pela ação 
de monopólios internacionais nestas áreas, o 
que reforça a necessidade da indústria nacional 
para equilibrar o jogo.

Priorizar a agregação de valor dissemina 
o crescimento, coisa que a indústria é mestre 
em fazer. Conferiria mais equilíbrio, inclusão e 
duração ao crescimento econômico.

CESTA BÁSICA JÁ CONSOME ATÉ 65% DO 
SALÁRIO MÍNIMO, MOSTRA DIEESE

SEU BOLSO

A inflação vem sendo sentida com força nos pratos dos brasileiros – 
especialmente os mais pobres. Para as famílias com renda de um 
salário mínimo, o preço da cesta básica de alimentos chega a con-

sumir 65,32% dos ganhos mensais. 
Essa fatia foi registrada em Porto Alegre, que tem a cesta mais cara do 

país, a R$ 664,67. Mesmo em Aracaju, onde a cesta é a mais barata entre 
os locais pesquisados (R$ 456,40), o conjunto de itens representa um gasto 
de 44,86% do salário mínimo. 

Nos 12 meses até agosto, o preço da cesta subiu mais de 10% em todas 
as capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese). A maior alta foi registrada em Brasí-
lia: na capital federal, o conjunto dos 17 itens que compõem a cesta subiu 
34,13% em um ano.

Em outras sete capitais, a alta acumulada passa dos 20%: Campo Grande 
(25,78%), Porto Alegre (24,84%), Florianópolis (24,24%), Vitória (21,50%), 
Natal (21,11%), São Paulo (20,47%) e Belém (20,07%).

Na passagem de julho para agosto, a cesta básica ficou mais cara em 13 
das 17 capitais pesquisadas. As maiores altas foram registradas em Cam-
po Grande (3,48%), Belo Horizonte (2,45%) e Brasília (2,10%). As capitais 
onde o custo apresentou queda foram Aracaju (-6,56%), Curitiba (-3,12%), 
Fortaleza (-1,88%) e João Pessoa (-0,28%)..

Exportar grãos ou agregar valor?

"A questão é que exportar grãos têm limitações. Se ocorresse agregação de valor, triplicaria o faturamento


