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Trabalhadores da CNH, nesta quarta-
-feira (28 de novembro) às 7h00 você tem 
um compromisso muito importante para o 
seu futuro. Fique atento, participe e vote! 

Neste dia, às 7h00, o Sindicato dos 
Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) 
estará na porta de fábrica liderando uma 
assembleia e apresentando a proposta 

ATENÇÃO TRABALHADORES DA CNH!

ESPECIAL CNH
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NESTA QUARTA-FEIRA (28/11) TEM 
ASSEMBLEIA PARA APROVAR OU REJEITAR 

A PROPOSTA DE ACORDO DA EMPRESA

A ASSEMBLEIA 
SERÁ ÀS 7H00 
NA PORTA DE 
FÁBRICA DA CNH
E A VOTAÇÃO 
SERÁ FEITA POR 
ESCRUTÍNIO 
SECRETO 
(TABLET)

ASSEMBLEIA IMPORTANTE!
28 DE NOVEMBRO

7h00
NA PORTA DE FÁBRICA DA CNH

VOTAÇÃO POR TABLET

Amigo trabalhador, a CNH apresentou sua proposta de reajuste salarial, 
vale-mercado, abono e PLR para 2019. Agora é a sua vez de dar a palavra 
final se concorda ou não concorda com o que foi oferecido. Estaremos 
na porta de fábrica para ouvir a sua vontade e seguir firme nesta luta por 
avanços. Como sempre, só quem luta conquista!

Sérgio Butka, presidente do SMC.

de acordo salarial oferecida pela empre-
sa aos trabalhadores (veja mais detalhes 
na página 2). Neste dia e horário todos 
os trabalhadores da CNH estão convo-
cados a participar, ouvir a proposta e tirar 
todas as dúvidas sobre ela. 

Após a assembleia, todos os traba-
lhadores deverão analisar essa proposta 

apresentada e participar da votação, 
dizendo se aprovam ou rejeitam o que 
foi oferecido pela empresa. A votação 
será feita com todos os trabalhadores 
de forma secreta (por tablet que estará 
dentro da empresa) e o resultado será 
divulgado assim que, no mínimo, 70% 
dos trabalhadores votarem. 

PARTICIPE E VOTE!



ATENÇÃO TRABALHADOR(A) DA CNH!

CONFIRA A PROPOSTA DE ACORDO 
OFERECIDA PELA CNH

5% de reajuste
(em julho de 2019)

R$ 525,00 de vale-mercado
(em dezembro 2018)

Abono de R$ 3.000,00
(em dezembro de 2018)

1ª parcela da PLR de
R$ 10.000,00

(em março de 2019)
PLR pode chegar até R$ 17.220,00

REAJA TRABALHADOR!!! 
VAMOS À LUTA!!!



INGLÊS
MECÂNICA BÁSICA

PROGRAMADOR DE CNC
+ 30 CURSOS EM DIVERSAS ÁREAS

Vire sócio do SMC e tenha
acesso a dezenas de cursos
de alto nível para você 
e sua família!

Informações em www.simec.com.br/qualificação

Desemprego aumenta em 1,6 milhão
o número de consultas psiquiátricas

Senado gastará
R$ 3,6 milhões para 
pagar mudança dos 
eleitos e dos que
não se reelegeram

DIEESE: “Educação 
Profissional e mercado 
de trabalho: ainda há 
muito a avançar”

A crise econômica e o 
uso intenso de tecnolo-
gia contribuíram para uma 
explosão de doenças de 
saúde mental no Brasil , 
elevando o peso da ansie-
dade e do estresse entre as 
causas de afastamentos do 
trabalho.

Dados de relatórios anu-
ais da ANS (Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar) 
revelam que o número de 
consultas psiquiátricas co-
bertas pelos planos saltou 

de 2,9 milhões em 2012 
para 4,5 milhões em 2017. O 
aumento de 54% é 5 vezes 
maior do que as consultas 
ambulatoriais de forma geral.

“Amigo trabalhador, se 
você não está se sentindo 
bem, anda nervoso, triste 
ou estressado, saiba que 
você não está sozinho. 
Procure o nosso Sindicato, 
estamos sempre de braços 
abertos para te ajudar”, 
ressalta Sérgio Butka, pre-
sidente do SMC.

Enquanto seguem fa-
lando que o Brasil está 
quebrado, que não tem 
dinheiro para Aposen-
tadoria ou mesmo para 
reajustes no salário míni-
mo, os senadores seguem 
com a “torneira aberta”. 
A notícia mais recente é 

de que, só para realizar 
as mudanças dos novos 
senadores eleitos e dos 
que não foram reeleitos, 
serão gastos R$ 3,6 mi-
lhões do dinheiro do po-
vo. Estamos pagando até 
a mudança dos pilantras, 
absurdo total!

De acordo com a nota 
técnica mais recente publi-
cada pelo DIEESE, o Brasil 
ainda precisa avançar muito 
quando o assunto é Educação 
Profissional e seus reflexos no 
modelo de trabalho. 

Dados levantados pelo 
Departamento mostram que 
apenas 12,6% da população 
(18,3 milhões de pessoas) 
com idade para trabalhar 
fizeram ou estão fazendo 

algum curso de qualificação 
profissional. Ou seja, das 
145,4 milhões de pessoas 
com idade para trabalhar, 
apenas 18 milhões estudaram 
ou seguem estudando.

Segundo o DIEESE, neste 
contexto de crise que o Brasil 
atravessa “a formação pro-
fissionalizante pode ser um 
instrumento fundamental para 
a inclusão social e a redução 
das desigualdades”. 

ATENÇÃO METALÚRGICO(A),

CRISE DO EMPREGO TEM AUMENTADO CASOS DE DOENÇAS PSICOLÓGICAS 
ENTRE TRABALHADORES. FIQUE ATENTO E PROCURE AJUDA!

TORNEIRA ABERTA! 


