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Mais um convênio assinado 

Nesta primeira semana de fevereiro de 2021 foi assinado mais um 

convênio objetivando levar mais saúde aos comerciários associados à 

entidade. Desta vez o convênio foi firmado com a Clínica Magrass Centro 

de Emagrecimento e Terapias Estéticas. A Clínica Magras esta localizada a 

Rua Alexandre da Motta, 860, na  cidade de Carazinho.


Interessados em tratamentos na clínica podem buscar 

informações pelo telefone (54) 3329-2423. O convênio garante as 

associadas do sindicato desconto de 25% em todos os planos de 

tratamentos nutricionais e estéticos. Lembrando que é necessária a 

apresentação da carteira de associado titular ou de dependente 

devidamente atualizada. 
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O fechamento de agências bancárias

Outra notícia preocupante em relação aos índices de desempregos 

no País foi publicada, também no Jornal do Comércio, na edição de cinco 

de fevereiro. Conforme a matéria em apenas um ano os três grandes 

bancos privados no Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, fecharam 12% das 

suas agências no território nacional. O índice representou o fechamento 

de nada menos do que 1,5 mil agências, consequentemente centenas de 

trabalhadores perderam seus postos de trabalho. A exemplo de outros 

setores da economia, nos bancos, a mão de obra humana também esta 

sendo substituída pelo serviço eletrônico. 

Trabalho escravo continua no RS, no 
Brasil e no Mundo

Na edição de 1º e 2 de fevereiro o Jornal do Comércio apresentava 

matéria interessante e ao mesmo tempo revoltante, pois abordava 

questões relacionadas ao trabalho escravo no Brasil. Os números 

apresentados eram relativos ao período de 2003 a 2018. Somente no 

estado do Rio Grande do Sul mais de 320 vítimas foram resgatadas no 

tempo citado na matéria, conforme os dados apresentados pela 

plataforma SmartLab. De acordo com a matéria do JC, dados da Fundação 

Walk Free, publicados em agosto de 2020, no mundo 40,3 milhões de 

pessoas são escravas contemporâneas. Do total as mulheres representam 

cerca de 70%. Outro dado importante apresentado pela Organização 

Internacional do Trabalho entre 1995 a 2018 no Brasil  mais de 53 mil 

trabalhadores foram resgatados pelo Ministério do Trabalho em situação 

de serviços escravos. Uma realidade muito triste, pois os anos passam e a 

escravidão persiste, pela ganância de alguns que não medem 

consequência e escravizam pelo poder do dinheiro. 
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Taxar ou não grandes fortunas
O ano de 2021 começou com uma antiga discussão sobre taxar ou 

não as grandes fortunas. Em alguns Países da América do Sul. Em janeiro 

desde ano a presidente do Instituto Justiça Fiscal, publicou artigo no 

Jornal do Comércio falado sobre o assunto. Proposta de entidades 

juntamente com a instituição apontou que no Brasil seria possível uma 

arrecadação aos cofres públicos perto dos 300 bilhões anuais se as 

grandes riquezas fossem tributadas.


A taxação seria específica para os 0,3% dos mais ricos no Brasil. 

Por esta análise podemos perceber o quanto de dinheiro uma pequena 

minoria concentra, enquanto uma grande maioria dos brasileiros vive na 

mais pura miséria. Por outro lado há grupos que pensam ao contrário, que 

a taxação das grandes fortunas lavaria seus donos a aplicarem seu 

dinheiro em países que não taxam afortunados. 

Crise aumenta numero de 
moradores de rua

Os reflexos negativos do primeiro ano da pandemia foram 

assustadores, principalmente nos grandes centros urbanos. As grandes 

cidades brasileiras viram em suas ruas um aumento da população sem 

teto. A crise econômica agravada pela pandemia levou milhares de 

pessoas a perderem seus empregos. Sem dinheiro para nada acabaram nas 

ruas das cidades. Nem mesmo uma supersafra vinda do agronegócio 

amenizou a situação do alimento na mesa de milhões de brasileiros.  Nas 

cidades menores também foi possível perceber aumento na desigualdade 

social. Nas sinaleiras número de pessoas pedindo ajudo aumentou. No 

Brasil pelo menos 1/4 da população vive abaixo da linha da pobreza, ou 

seja, vivem na miséria, praticamente sem renda familiar.

04
Força Viva Carazinho


Janeiro a março de 2021



Encaminhando negociações 
com o Boa Vista

O ano começou com reuniões. Na quarta-feira, dia 6 de janeiro foi 

à vez de conversar com o representante do Supermercado Boa Vista de 

Carazinho. A reunião, para tratar do Acordo Coletivo de 2021, aconteceu 

no meio da tarde entre o assessor jurídico da empresa, advogado Pedro 

Araújo, o presidente do Sindicato, Ivomar de Andrade, e a vice-presidente 

e assessora jurídica da entidade sindical, Ivanete Telöken.


Foi a primeira reunião, que busca acordo coletivo baseado nas 

novas regras estabelecidas com a reforma trabalhista. As reuniões avaliam 

pisos dos trabalhadores da empresa e sequência do pagamento do auxílio 

alimentação, entre outros assuntos. 
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Acordo com Sindicato garante PPR 
aos funcionários da SLC Máquinas

O Sindicato dos Comerciários de Carazinho e a empresa SLC 

Máquinas Ltda firmaram acordo coletivo de participação nos resultados 

2020, que beneficia financeiramente os colaboradores da referida empresa 

do agronegócio. A assinatura do acordo contou com representante da 

comissão de negociações formada por empregados da empresa. Para o 

pagamento da participação nos resultados de que fala o presente acordo, 

foi necessário ser atingido os indicadores de desempenho, conforme 

indicado no programa. A participação por meta anual teve como data de 

distribuição o último dia do mês de janeiro de 2021, com rateio na 

proporção salarial dos trabalhadores. O benefício foi estendido a todos os 

empregados ativos até o dia 31 de dezembro de 2020, com pelo menos três 

meses trabalhados na empresa e que atendam a todos os critérios de 

participação individual estabelecidos no presente acordo. O documento 

foi assinado no final de fevereiro deste ano.
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Governo federal pretende 
reduzir valor do seguro-
desemprego

Os trabalhadores, que perderam seus empregos correm o risco de 

verem o valor do seguro-desemprego ficar menor na hora de 

encaminharem a documentação. Acontece que o governo federal estuda a 

possibilidade de redução do valor do seguro-desemprego, que é um 

direito do trabalhador. Foi com esta notícia que o entramos na metade do 

mês de março de 2021. A sugestão do governo é que o trabalhador, ao 

perder o emprego, tenha uma redução de 10% a cada parcela recebida. 

Isto significa que as reduções poderiam acontecer até que o valor atinja o 

salário mínimo nacional de R$ 1.100,00. A notícia que atinge os 

trabalhadores é mais um capítulo das perdas aquisitivas dos brasileiros, 

que estão no mercado de trabalho, e que já sofreram com a reforma 

trabalhista e previdenciária. Em 2020 mais de 6 milhões de trabalhadores 

brasileiros receberam o seguro-desemprego.
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PEC Emergencial: Câmara 
conclui votação e auxílio 
pode ser pago logo

Votação da proposta foi concluída em 
segundo turno

Publicado em 12/03/2021 - 09:59 Por Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil – Brasília


Fonte: Agência Brasil

A Câmara dos Deputados concluiu a votação, em segundo turno, 

da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 186/19), chamada PEC 

Emergencial. A proposta cria mecanismos de contenção fiscal, controle de 

despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. Também vai 

permitir ao governo federal pagar um auxílio emergencial este ano, com 

R$ 44 bilhões por fora do teto de gastos, para mitigar os efeitos da 

pandemia de covid-19 na população mais vulnerável.


Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), há a 

expectativa de que o texto seja promulgado o mais breve possível, de 

forma a garantir o pagamento do auxílio ainda no mês de março.


Uma análise da consultoria da Câmara deve recomendar a 

promulgação da PEC sem necessidade de retorno ao Senado. Após a 

promulgação, o Executivo deverá editar uma medida provisório liberando 

o pagamento do auxílio.


“A nossa posição é de promulgação. Deveremos ouvir também a 

assessoria técnica do Senado, para que as duas Casas possam, 

conjuntamente, promulgar a PEC e dar ao Brasil essa caixa de ferramentas 

para que faça uma programação nos seus gastos públicos”, afirmou Lira 

após a conclusão da votação.
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População sofre com 
aumento dos alimentos

 Mais uma vez a população mais pobre sofre com a falta de 

políticas públicas que auxiliem na freada dos preços dos alimentos que 

integram a cesta básica da classe social menos privilegiada. A inflação 

acaba atingindo mais aquela camada da sociedade de salários menores, e 

a população desempregada que depende das políticas públicas sociais, 

como o auxílio da bolsa família.


Na metade do mês de março a Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas divulgou pela imprensa que os alimentos triplicaram de 

preços em comparação com o índice inflacionário de 12 meses, 

considerando-se o início da pandemia, em março de 2020. No período a 

inflação teria sido de 5,2% enquanto os alimentos aumentaram 15%. Pelos 

dados em 12 meses de pandemia o óleo de soja aumentou mais 87%, o 

arroz cerca de 69% e a batata quase 50%. 
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Covid-19: há um ano, OMS 
declarava pandemia

Declaração de pandemia ocorreu 3 meses 
depois do 1º caso em Wuhan

Publicado em 11/03/2021 - 09:20 Por *Agência Brasil - Brasília

O vírus já se tinha espalhado, em Portugal já existiam casos, mas 

só em março de 2020 é que a Organização Mundial da Saúde  (OMS) 

declarou a pandemia, praticamente três meses depois de ter sido 

anunciado o primeiro caso em Wuhan, na China. Tinham morrido pouco 

mais de 4 mil pessoas. Um ano depois, a covid-19 já tirou a vida de mais 

de 2,6 milhões.


Em uma quarta-feira, 11 de março de 2020, quando o diretor-geral 

da OMS, Tedros Adhanom, declarou que o que até então era considerada 

uma epidemia, tinha a força de pandemia. Ao justificar a declaração, ele 

afirmou que os casos fora da China tinham se  "multiplicado por 13". 


Tedros Adhanoms disse, à época, que cabia a cada um dos países 

mudar o curso dessa pandemia se detectarem (casos), testarem, tratarem, 

isolarem, rastrearem e mobilizarem as pessoas na resposta. "Estamos 

nisto juntos e precisamos fazer com calma aquilo que é necessário". 

Ele também já alertava para a necessidade de uma resposta mais 

agressiva.


O representante da OMS para situações de emergência, Mike 

Ryan, destacava que a utilização da palavra "pandemia" era meramente 

descritiva da situação e não alterava, "em nada, aquilo" que já estava 

sendo feito, "nem aquilo que os países deveriam fazer".


A OMS alertava para os níveis alarmantes de propagação e 

gravidade do vírus e também para os "níveis alarmantes de falta de ação".
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Mulheres têm conquistas, 
mas caminho ainda é longo 
para igualdade
Publicado em 08/03/2021 - 06:15 Por Ana Graziela Aguiar – Repórter da TV Brasil – Brasília

Ser mulher é enfrentar um desafio diferente todos os dias. É 

superar barreiras, muitas vezes, invisíveis. Apesar de serem a maioria da 

população brasileira (51,8%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE), elas ainda enfrentam cenários desiguais, seja na 

divisão das tarefas domésticas ou nos ganhos no mercado de trabalho. 

Muitas vezes, elas assumem tripla jornada. Saem para trabalhar, cuidam 

da casa, dos filhos. Em vários lares, elas são arrimo e sustentam sozinhas 

suas famílias. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada (Ipea), em 2018, 45% dos domicílios brasileiros eram 

comandados por mulheres.


Mas, apesar de liderarem casas e assumirem as contas, as 

mulheres ainda têm de lidar com a discriminação. Estudo do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) mostra que 90% da 

população mundial ainda tem algum tipo de preconceito na questão da 

igualdade de gênero em áreas como política, economia, educação e 

violência doméstica. Segundo o estudo, que analisou dados de 75 países, 

cerca de metade da população considera que os homens são melhores 

líderes políticos do que as mulheres, e mais de 40% acham que os homens 

são melhores diretores de empresas. Além disso, 28% dos consultados 

consideram justificado que um homem bata na sua esposa. Apesar da 

longa jornada enfrentada por elas ao longo da história, os números 

mostram que ainda há muito a caminhar.
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Custo da cesta básica nas alturas

Março foi período de análises dos dois primeiros anos do governo 

federal, uma das estatísticas apontou que a capacidade de compra dos  

brasileiros, principalmente os mais pobre  caiu em índices consideráveis , 

atingindo mais diretamente os pobres. A cesta básica de alimentos subiu 

mais de 30%, quando o comparativo é feito tendo como base o começo de 

2019 e primeiros meses de 2021.


O que se comprava com 100 reais em janeiro de 2019 eram 11 

produtos básicos. Passado um ano o consumidor descapitalizado com o 

mesmo valor em dinheiro teve que escolher oque levar para casa entre os 

11 itens. Passado mais algum tempo o consumidor pagava por 3 	quilos de 

arroz o preço que garantia meses antes 5 quilos do produto na prateleira 

de casa. Assim o consumidor iniciava o ano de 2021, pagando muito mais 

e levando para casa bem menos em mantimentos para sustentar a família. 
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