
Em eleição realizada nos dias 22, 23 e 

24 de julho a Chapa 1 Força Total foi eleita 

com 96,73% dos votos pelos metalúrgicos 

da Grande Curitiba para estar à frente do 

Sindicato nos próximos anos. A votação 

contou com a participação de 70% dos 

sócios metalúrgicos, que aprovaram o 

trabalho feito pela atual diretoria e optaram 

pela renovação do compromisso de seguir 

firme na luta assumido pela Chapa 1 Força 

Total, conquistando os melhores acordos 

do Brasil e mantendo o SMC como uma 

das grandes referências em representação 

de trabalhadores em todo o país.

Os metalúrgicos e metalúrgicas da Grande Curitiba 
deram o recado e foram em peso pras urnas votar 
pela continuidade da luta da categoria. 70% dos sócios 
deixaram seus votos e 96,73% deles decidiram que a 
Chapa Força Total siga firme na luta para garantir os 
direitos dos trabalhadores.

Com a aprovação do trabalhador seguimos firmes 
e preparados para enfrentar os grandes desafios, pois 
não podemos esquecer do momento que vive o Brasil. 
Um projeto de desmonte total dos nossos direitos 
está em curso no nosso país e é preciso coragem e 
muita união para enfrentar isso. E o trabalhador tomou 

a frente e mostrou que está atento a isso e veio pra luta, 
deixando seu voto e a sua voz a favor da continuidade 
deste trabalho.

Com esse voto, os metalúrgicos aprovaram não só 
o trabalho que vem sendo feito pelo SMC, mas também 
mostraram que estão juntos na luta pelos grandes acor-
dos de PLR, de salários e de benefícios em favor de toda 
a categoria. Com esse voto o trabalhador também deu 
o recado de que não aceita a flexibilização de direitos, 
nem reformas picaretas como essas que aí estão, que 
só oneram o trabalhador e aliviam os mais privilegiados. 

Vamos em frente, que a luta continua! 

SÉRGIO BUTKA, 
presidente do 
Sindicato dos 
Metalúrgicos da 
Grande Curitiba

URNAS GARANTEM CONTINUIDADE DA LUTA!
FALA DO PRESIDENTE!

Diretor Responsável: Sérgio Butka - Jornalista Responsável: Gláucio Dias

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba

Filiado à

VOZ DO METALÚRGICO

96,73% DECIDIRAM!

CAMPANHA
100%SÓCIO

96,73% DECIDIRAM MANTER O TIME QUE TEM 
CONQUISTADO OS MAIORES E MELHORES 
ACORDOS DO BRASIL PARA SEGUIR FIRME NA 
LUTA PELOS PRÓXIMOS 4 ANOS!

A LUTA CONTINUA!

DE APROVAÇÃO!

RESULTADO NA CNH: • COMPROMISSO
• MAIORES PLRS DO BRASIL
• MELHORES ACORDOS SALARIAIS
• MANUTENÇÃO DE DIREITOS
• FORÇA DE LUTA CONTRA RETROCESSOS

94%  



ESSE É O TIME QUE VAI CONTINUAR FAZENDO 
A DIFERENÇA NOS PRÓXIMOS 4 ANOS

ACESSE E 
CONHEÇA A 
CHAPA 1  
FORÇA TOTAL

FRANCISCO DE ASSIS 
NEVES MARTINS

OLARIO KRIEGERHONEIRE RUTANA DE 
CASTRO

EMERSON TEIXEIRA DE 
FREITAS

ILDO MARTIN

LEONILDES CALISARIO LUIZ CARLOS SANTOS

MICHAEL RAGNER BORGES 
LANDES

ALGACIR DE ALMEIDA 
MACHADO


