
Trabalhadores da Volks-Audi, Renault e Nissan pararam quatro dias. Como resultado, garantiram aumento real, correção da inflação e abono
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Metalúrgicos das montadoras fazem
greve e conquistam avanço salarial
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Valeu a luta,
companheiros!

Sérgio
Butka,
presidente
do Sindicato
dos
Metalúrgicos
da Grande
Curitiba e
da Força
Sindical do
Paraná
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Líderes
sindicais elogiam
mobilização:

“O acordo fechado no
ABC nivelou as nego-
ciações por baixo.
Mesmo assim, os me-
talúrgicos de Curitiba
tiveram coragem de ir
para a luta e conquis-

taram uma vitória significativa”
Eleno José Bezerra – presidente da
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores Metalúrgicos (CNTM)

“A luta dos metalúr-
gicos do Paraná foi
exemplo para o Bra-
sil. O acordo do ABC
puxou para baixo as
negociações. Os tra-
balhadores paranaen-
ses trataram então de colocar ‘a
casa em ordem’, levantaram a ca-
beça, e comemoraram no final”
Paulo Pereira da Silva (Paulinho) – pre-
sidente da Força Sindical e Deputado
Federal

“Foi positiva a mobili-
zação, os metalúrgi-
cos do PR souberam
avaliar o momento,
foram para a luta e
conquistaram um
bom acordo”

João Carlos Gonçalves (Juruna) – se-
cretário geral da Força Sindical

“Os metalúrgicos do
Paraná criaram uma
estratégia de luta di-
ferenciada, que possi-
bilitou a eles um gan-
ho real maior”
Alfani Alves – secretário
geral da Federação dos Metalúrgicos
do Paraná

Campanha
injeta mais de
R$ 16 milhões na
economia do PR

A Campanha Salarial dos
Metalúrgicos vai injetar na
economia mais de R$ 16
milhões. O número, calcula-
do pelo Dieese, correspon-
de a um mês de salário reajustado,
mais o abono. Se forem considerados
os próximos 12 meses (de dezembro
de 2007 a dezembro de 2008), o
valor pula para mais de R$ 41,8
milhões. “Foi uma negociação expres-
siva, que vai garantir bons lucros aos
trabalhadores do setor e também vai
ajudar a aquecer a economia do
estado”, avalia o economista do
Dieese, Cid Cordeiro (foto).

Encerramos com sucesso a pri-
meira das três campanhas salariais
de 2007. As negociações com os re-
presentantes da Volks-Audi, Renault,
Nissan e Volvo não foram fáceis.
Como sempre, eles endureceram o
jogo. Com isso, veio a greve. Além
dos protestos de 1 hora em porta
de fábrica, foram quatro dias de pa-
ralisação total, onde os trabalhado-
res mostraram, mais uma vez, um
grande poder de mobilização e luta.
No final das contas, chegamos a um
acordo salarial satisfatório.

Os 7,44% de aumento em de-
zembro e o abono de R$ 1,5 mil em
outubro garantem um índice similar
aos acordos fechados em São Pau-
lo. Isso sem falar que o valor de rea-
juste será aplicado também ao 13º
salário e as férias, aumentando ain-
da mais o rendimento dos trabalha-
dores. Finalizada a campanha, agra-
decemos a união dos trabalhadores
das montadoras.

Graças a isso e ao empenho de
nossas lideranças sindicais, chega-
mos aonde chegamos. Agora, va-
mos nos focar nas próximas cam-
panhas salariais: de autopeças, com
data-base em outubro, e metalur-
gia e máquinas, com data-base em
dezembro. Unidos e mobilizados,
conquistaremos bons acordos sala-
riais nesses setores também. Vamos
continuar na luta, companheiros!

Os quatro dias em greve rende-
ram bons frutos aos metalúrgicos
das montadoras da Grande Curiti-
ba. Demonstrando grande poder de
mobilização, os trabalhadores da
Volks-Audi, Renault e Nissan con-
quistaram, depois de muita luta,
7,44% de aumento salarial em de-
zembro e R$ 1,5 mil de abono para
o dia 5 de outubro. O acordo foi
fechado após os trabalhadores
aprovarem, em assembléia, a pro-
posta de conciliação formulada em
audiência entre o Sindicato dos
Metalúrgicos e o Sinfavea, no Tri-
bunal Regional do Trabalho (TRT).

Em um ano onde as empresas
bateram recordes de produção e
vendas, nada mais justo do que os
trabalhadores serem igualmente va-
lorizados. Além da parte econômi-
ca, avançamos também nas cláu-
sulas sociais (ver matéria). Os índi-
ces de reajuste são similares aos fe-
chados em São Paulo. Isso sem fa-
lar que os valores serão aplicados
também ao 13º e as férias. É mais
dinheiro no bolso do trabalhador,
que vai poder comemorar um final
de ano mais “gordo”.

VOLVO
Em assembléia, os trabalhadores

da Volvo decidiram não participar da
greve. Os funcionários da monta-
dora de ônibus e caminhões acei-
taram a proposta inicial do Sinfavea,
de 7,44% de aumento em novem-
bro e R$ 1 mil de abono. “A faixa
salarial média dos funcionários da
Volvo é um pouco maior que das
demais montadoras. Por isso, os
trabalhadores acharam por bem
aceitar a proposta”, comenta o di-
retor do Sindicato, Nelson Silva de
Souza, o “Nelsão”.

NAS CLÁUSULAS SOCIAIS,
TAMBÉM AVANÇAMOS:

Salário substituição
Prazo para trabalhador ser
efetivado na função passa de 90
para 60 dias

Aviso prévio
Trabalhadores com mais de 40
anos e com mínimo de 5 anos
de empresa receberão um dia a
mais de aviso prévio por ano de
trabalho

Auxílio creche
Benefício passará a ser pago
durante 12 meses.

Complementação
de auxílio doença
De 75 para 90 dias

Informações ao Sindicato
Empresas têm que informar ao
Sindicato mensalmente o
número de trabalhadores e o
volume de produção do mês
anterior

Cipa
As cópias das atas da Cipa
deverão ser enviadas ao Sindica-
to 10 dias após sua assinatura

Liberação de
dirigente sindical
Passará de 15 para 20 dias por ano

Afastados do INSS
Trabalhadores que retornarem
do INSS e estiverem afastados
aguardando recurso ou perícia,
não poderão ser demitidos por
abandono de emprego

CONFIRA COMO FICARAM OS ACORDOS:

Volkswagen-Audi, Renault e Nissan:

7,44 % de aumento salarial a partir de dezembro
(4,82% do INPC e 2,5% de aumento real);

R$ 1,5 mil de abono para o dia 5 de outubro;

Das 35 horas de paralisação, as empresas vão abonar 11. As 24 restantes
serão descontadas metade no salário de novembro e metade em dezembro;

Volvo:

7,44% de aumento salarial a partir de novembro
(4,82% do INPC e 2,5% de aumento real)

R$ 1 mil de abono para o dia 5 de outubro.

Primeira proposta das montadoras:

7,44% de aumento em janeiro de 2008 e R$ 1,5 mil de abono

24/07 -Assembléia define pauta;

25/07 - Pauta é ratificada em assem-
bléias na Volks-Audi, Renault,  Nissan
e Volvo e depois enviada ao Sinfavea;

Passo a passo, veja como foi a nossa luta
GRANDE IMPRENSA

NOTICIA GREVE DOS
METALÚRGICOS

25/08 - Primeira reunião entre SMC
e Sinfavea. É definido um calendá-
rio de negociações;

10/09 - Em reunião, Sinfavea não
apresenta proposta salarial;

13/09 - Em protesto, trabalhado-
res da Volks, Renault, Nissan e Vol-
vo param por 1 hora;

17/09 - Sinfavea apresenta proposta;

18/09 - Proposta é rejeitada pe-
los trabalhadores da Volks-Audi,
Renault, Nissan e Volvo. É dado
prazo de 48 horas para proposta
ser melhorada.

20/09 - Sinfavea apresenta cinco
propostas. Na Volvo, uma delas é
aprovada. Na Volks, Renault e Nis-
san, todas são rejeitadas. Começa
a paralisação por tempo indeter-
minado.

25/09 - Audiência de conciliação
entre SMC e Sinfavea no Tribu-
nal do Trabalho define nova pro-
posta.

26/09 - Em assembléia, 1º turno
da Volks, Renault e Nissan aprovam
a proposta. À tarde, 2º turno da Re-
nault volta a aprovar a proposta e a
greve é encerrada na empresa e
também na Nissan. O 2º turno da
Volks rejeita a proposta.

26/09 - 2º e 3º turnos da Volkswa-
gen/Audi aprovam a proposta. Gre-
ve é encerrada.

ACORDOS FECHADOS EM SÃO PAULO:

ABC: 7,44% de aumento em setembro e R$ 700,00 de abono

Taubaté: 7,44% de aumento em setembro

São Caetano: 7,44% de aumento em janeiro de 2008 (1,23% já foi adiantado
em janeiro desse ano + 6,14% em janeiro de 2008) e R$ 2 mil de abono

Campinas: 8,5% de aumento em setembro

Renault

Volks-Audi

Volvo
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Trabalhadores avaliam proposta do

Sindipeças em assembléia no dia 16/10
Metalúrgicos na luta por aumento real e reposição de 100% da inflação

o
u

tu
b

ro
 d

e 
20

07

pág.

04

A 
Vo

z 
do

M
e

ta
lú

rg
ic

o

A Campanha Salarial nas empre-
sas de autopeças esquentou de vez.
O Sindicato realiza no dia 16 de ou-
tubro, às 19h, em sua sede central,
uma assembléia com os trabalhado-
res do setor para avaliar a proposta
do Sindipeças. A categoria, que tem
data-base em 1º de outubro, reivin-
dica aumento, reposição de 100%
da inflação, além de avanços nas clá-
usulas sociais.

O bom acordo fechado com as
montadoras, que estão batendo re-
cordes de produção e vendas, é um
fator positivo para a luta no setor
de autopeças. “O bom momento
produtivo que as montadoras vivem
é um bom sinal, já que as empresas

Diretores do SMC e do Sindipeças durante reunião de negociação

Abertas as inscrições para
curso de mecânica básica
Aulas acontecem na subsede São José dos Pinhais

Estão abertas as inscrições para o
curso de mecânica básica do Sindica-
to. As aulas acontecem na subsede
São José dos Pinhais da entidade, nos
períodos da manhã (8h às 12h) e noite
(18h às 22h). O curso é gratuito para
associados e dependentes acima de
16 anos. As inscrições podem ser fei-
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Acordo com as montadoras injeta R$ 16 milhões na economia
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AAM do Brasil vence o Torneio dos Campeões
Time de Araucária derrotou Os Amigos, da Volks-Audi, e ficou com a taça

A equipe da AAM do Brasil conquis-
tou no domingo, 30/09, o título do
“Torneio dos Campeões”. Na final, o
representante de Araucária derrotou
por 5 a 3 o time “Os Amigos”, forma-
dos por trabalhadores da Volks-Audi,
e ficou com a taça. Na preliminar, a
equipe da Montana A goleou a Ardan
por 15 a 0 e ficou com o terceiro lu-
gar. O Torneio dos Campeões foi dis-
putado entre os vencedores das re-
gionais Sede Central, CIC/Araucária,
Pinhais, Campo Largo e São José dos
Pinhais. As partidas aconteceram na
sede campestre do Sindicato.

Final entre

AAM e Os

Amigos foi

emocionante

e bem

disputada

CRM aceita
denúncia de
trabalhador
contra médico
da Trützschler

O Conselho Regional da Medici-
na (CRM) aceitou denúncia do ele-
tricista de produção L.S., 41 anos,
contra o médico da empresa Trüt-
zschler, Dr. Marcos Moro. O proces-
so Ético profissional nº 000094/
2007, do dia 25/09, foi aberto por-
que o funcionário estava com do-
ença ocupacional e o médico da
empresa não reconheceu o proble-
ma. Em outubro de 92, L.S. come-
çou a sentir dores no ombro. Moro
receitou apenas antiinflamatórios e
mandou o funcionário voltar ao tra-
balho. As dores não pararam e o
doutor continuou procedendo da
mesma forma.

Em fevereiro de 2006, tendo
sua produtividade reduzida devido
à contusão, L.S. foi demitido. O tra-
balhador então procurou o Sindica-
to, onde foi aberta a CAT. Encami-
nhado para perícia de dois especia-
listas no INSS, veio o diagnóstico
correto: tendinite. Com sua capaci-
dade profissional reduzida e sem
emprego, L.S. espera o parecer fi-
nal do Conselho. “Fui prejudicado
durante anos por causa desse di-
agnóstico errado. Agora que isso foi
comprovado, espero que a justiça
seja feita”, afirma o trabalhador.

Trabalhador, se você estiver

sofrendo qualquer problema

referente à sua saúde (como

não-abertura de CAT,

negligência médica, entre

outros), não se omita,

denuncie! Procure

imediatamente o

departamento de saúde e

segurança do Sindicato. O

telefone é o (41) 3219-6412.

Diagnóstico errado
resultou na perda da
capacidade produtiva e na
demissão do funcionário

Funcionário mostra notificação

de denúncia contra o médico

da Trütszchler Quatro dias em greve rende benefícios à

trabalhadores da Volks/Audi, Renault e Nissan

Campanha Salarial 2007

Guilherme Ochika

Piscina da Colônia
de Férias reabre
em novembro

A piscina da Colônia de Férias do
Sindicato dos Metalúrgicos, em
Matinhos, reabre no início de
novembro. Ela foi fechada na
primeira semana de setembro por
problemas na estrutura. Os
reparos já estão sendo feitos, e
para a temporada de verão, que
começa em dezembro, ela já estará
funcionando normalmente.

tas na sede central ou subsedes do
SMC. Os interessados devem levar o
seu cartão de sócio, RG e CPF. As au-
las começam assim que a turma for
fechada. O endereço é o seguinte: Rua
Padre Bittenconut, 343, São José dos
Pinhais. Mais informações pelo telefo-
ne (41) 3901-1511.

de autopeças, principais fornecedo-
ras, vêm a reboque. Isso nos faz
acreditar que vamos conquistar um

bom acordo nesse setor também”,
projeta o presidente do Sindicato,
Sérgio Butka.

Mobilização garante
aumento real e abono para

metalúrgicos das montadoras

Mobilização garante
aumento real e abono para

metalúrgicos das montadoras

Mobilização garante
aumento real e abono para

metalúrgicos das montadoras


