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Momento atual é positivo para as montadoras.
É hora das empresas repartirem esse “bolo” com os metalúrgicos

Os aposentados metalúrgicos da
Grande Curitiba estão de “casa
nova”. Isso porque no dia 25 de agosto, o Sindicato inaugurou oficialmente o “Espaço do Aposentado”. O
novo local fica na sede central do
SMC, na antiga sala da imprensa, e
vai oferecer diversos serviços para a
categoria, como encaminhamentos
para o recebimento do benefício, cálculo do tempo de serviço, revisão
previdenciária, informações trabalhistas, entre outros. Participaram da
solenidade de inauguração dirigentes
do SMC, além de lideranças do Sindicato Nacional dos Aposentados. “É
um espaço muito bom, que vai ajudar a integrar ainda mais a nossa categoria”, afirma o coordenador do
departamento dos aposentados do
SMC, Roberto Eltermann.

Diretores do Sindicato dos
Metalúrgicos da Grande Curitiba
(SMC) e do Sinfavea fizeram no
dia 25 de agosto a primeira reunião da Campanha Salarial das
montadoras em 2007. Durante o
encontro, as partes definiram um
calendário de negociação para o
setor, que tem data-base em 1º
de setembro.
No dia 31 de agosto, haverá
discussão sobre as cláusulas sociais e na primeira semana de setembro, sobre as cláusulas econômicas. Entre as principais reivindicações dos cerca de 11 mil
m e t a l ú r g i c o s d a Vo l k s w a g e n Audi, Renault, Nissan e Volvo estão o aumento real, reposição de
100% da inflação, elevação no
piso salarial e estabilidade para

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Sérgio Butka, e o vicepresidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Paulo José Zanetti,
durante a inauguração do espaço do aposentado

afastados no retorno ao INSS.
“Mobilização é a palavra-chave
dessa Campanha Salarial. As
montadoras atravessam um momento positivo, com alta na pro-

dução. Esse é o momento certo
para lutarmos um bom aumento
salarial para os trabalhadores”,
afirma o presidente do SMC, Sérgio Butka.

Saúde do trabalho

Sindnap
Além dos metalúrgicos, aposentados de outras categorias profissionais
vão poder usufruir o novo espaço.
Isso porque o local vai funcionar também como a subsede Curitiba do Sindicato Nacional dos Aposentados
(Sindnap), que é hoje o maior sindicato da América Latina em número
de associados.

SMC e Delegacia do Trabalho
fazem marcação cerrada na Brandol

Metalúrgicos se reúnem em defesa da vida
Evento encerrou atividades de capacitação dos cipeiros das cinco subsedes

mo”, destacou Barros.
Após a palestra, os cipeiros participaram de um trabalho em grupo, com o intuito de definir ações
que possam qualificar a atuação
das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA’s). “Al-

gumas empresas encaram o cipeiro como inimigo, mas devemos ser
vistos como aliados, porque com
nosso trabalho podemos até diminuir custos da empresa com situações de acidente”, afirmou o trabalhador da Renault, Alexandre Cabral.

Cadastre-se agora no
site do Sindicato para
receber todas as
informações da
categoria metalúrgica e
ainda concorra a um
microcomputadores,
que serão sorteados
em setembro e
dezembro*.

Confira abaixo as
principais bandeiras de
luta dos metalúrgicos:

Reposição de 100% da inflação
Elevação do piso salarial
Estabilidade de emprego no
retorno ao INSS
Aumento no adicional noturno

A estamparia Brandol, localizada em Campina Grande do Sul,
continua trazendo dor de cabeça.
Conhecida por causar acidentes e
mutilações com os funcionários, a
empresa foi interditada pela Delegacia Regional do Trabalho, no
mês de julho, devido à falta de
proteção nas prensas.
IRRESPONSABILIDADE
As máquinas voltaram a funcionar sem autorização e um trabalhador teve um dedo mutilado. No dia
21 de agosto, representantes do
Sindicato e o delegado regional do
Trabalho, Sérgio de Barros, realizaram uma vistoria na Brandol. “As
máquinas não estão com a prote-

Os trabalhadores em empresas de
autopeças, máquinas e metalurgia
deram, no dia 27 de agosto, a largada
para a Campanha Salarial de 2007. Em
assembléia realizada na Sede Central
do Sindicato e transmitida ao vivo pela
internet, a pauta de reivindicações dos
três setores foi aprovada por unanimidade pelos metalúrgicos. Agora, as
bandeiras de luta dos trabalhadores
serão enviadas às entidades patronais
(Sindipeças, Sindimaq e Sindimetal). As
negociações devem começar em breve. A data-base do setor de autopeças é em 1º de outubro. Nas indústrias de máquinas e metalurgia, em 1º
de dezembro. “Definimos a aprovamos a pauta para anteciparmos as
negociações. Nosso objetivo é garantir um bom acordo, com aumento real
e outras conquistas”, projeta o presidente do SMC, Sérgio Butka.

Aumento real

Se empresa não adequar sua segurança, solução vai ser ação judicial

Cipão

No dia 25 de agosto o Sindicato
dos Metalúrgicos da Grande Curitiba realizou um encontro com cipeiros metalúrgicos em sua sede campestre, em
São José dos Pinhais. O evento, chamado de Cipão, teve por objetivo concluir as atividades de capacitação dos
trabalhadores para atuação nas CIPA’s,
que vinham sendo desenvolvidas durante o ano, em Guaraqueçaba.
Participaram cipeiros das cinco
subsedes do Sindicato. Eles puderam
acompanhar uma palestra do delegado regional do Trabalho, Sérgio de
Barros, que tirou dúvidas e esclareceu diversas situações enfrentadas
no dia-a-dia das empresas. “Os cipeiros precisam ser corajosos e sempre
pensar no coletivo. Estão nessa função para defender os interesses de
todos os funcionários no que diz respeito à segurança no trabalho. Devem amar ao próximo como a si mes-

Diretores do Sindicato e do Sinfavea durante a primeira rodada de
negociação da Campanha Salarial 2007

notas

Novo local situado na sede central do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande
Curitiba oferece diversos serviços para a categoria

Já chegamos aos
74 acordos de PLR!

ção adequada. Se isso não for regularizado, a DRT vai entrar com
uma ação judicial contra a empresa”, ressaltou Barros.
O diretor do departamento de
saúde e segurança do trabalho do

SMC, Núncio Manala, destacou o lema
do Sindicato nessas situações. “Máquina sem proteção, interdição já!
Não podemos aceitar esse tipo de situação que coloca em risco a integridade do trabalhador”, concluiu.

Quer ganhar um
computador?
www.simec.com.br

Acordos fechados:
Furukawa, Ibratec, KYB, Molins, ABS
Bombas, Arotubi, Metalúrgica Modelo,
Merpe, SNR Rolamento, FCM, New Holland, Comau Furukawa, Brafer, Trützschler, Comau New Holland, Bosch, Volvo, Metapar, Rodolinea, Perkins, Maringá Soldas, WHB Usinagem, WHB Fundição, Blount, Plona, Cabs, Gans, Dana,
GL Lorenzetti, Perfecta, Seccional, Maflow, Resipeças, Haas do Brasil, AAM do
Brasil, Hubner, Gonvarri, Autochacis,
Gerdau, Balzers, Benteler, Comau Benteler, TDS, SAS, Pirelli, Keiper, Renault,
Comau Renault, Thyssenkrupp Sofedite, Krupp Presta, Styner Bienz, Atra,
Aethra, Conduspar, Volkswagen-Audi,
Krupp Módulos, Delphi, Alusur, Mecanotécnica, Lufer, Lufex, Fargo, Gestamp,
Guanavi, TI Brasil, Comau Staff, Peguform, Suzuki, Pastre, Jtekt, Faurecia, PK
Cables, Brasil Sat e Perfipar.
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Sindicato define calendário
de negociações com o Sinfavea

A Voz do

pág.

Os metalúrgicos da Grande Curitiba deram mais um importante passo
nas campanhas salariais de 2007. No
dia 27 de agosto, foi definida a pauta
de reivindicações dos setores de autopeças, máquinas e metalurgia. O
documento contendo as bandeiras de
luta dos trabalhadores desses três setores agora serão enviadas aos respectivos patronais (Sindipeças, Sindimaq e Sindimetal).
Nosso objetivo é antecipar as negociações para chegarmos a um acordo bom para os trabalhadores. Paralelo a isso, já iniciamos as negociações com os representantes das montadoras. Nessa primeira reunião com
o Sinfavea, definimos um calendário
de negociações.
O bom momento pelo qual passam as montadoras é um dos principais argumentos que vamos utilizar
para reivindicarmos um aumento salarial digno para os trabalhadores.
Dito isso, agora é a hora da mobilização. Precisamos estar unidos para
conquistarmos bons acordos, em todos os setores.

Inaugurado o “Espaço
do Aposentado” no SMC

Assembléia aprova
reivindicações
de autopeças,
máquinas e
metalurgia
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Sérgio Butka, presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos da Grande Curitiba
e da Força Sindical do Paraná

Campanha Salarial

* Foto meramente ilustrativa.

opinião

Força total
na Campanha
Salarial!

Estrutura
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Em negociação:
Piergo, Brandol, Praxia, Schwarz, Alforja, TZJ, Unap, Leogap e Kuner
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notas

Dieese lança
anuário de
qualificação
profissional e social

Absurdo!
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Deputados do Paraná propõem
Lei em benefício próprio
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Deputados querem
reduzir poderes do MP
em benefício próprio
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Sindicato inaugura
“Espaço do
Aposentado”
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SMC define calendário
de negociações com
o Sinfavea
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Projeto proíbe que promotores do MP abram processo contra parlamentares.
Medida também beneficiaria mais de 1.300 autoridades políticas do estado
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O Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) lança na quartafeira, dia 29 de agosto, o seu já
tradicional “Anuário de Qualificação
Profissional e Social”. O evento
será realizado na sede central do
Sindicato dos Metalúrgicos da
Grande Curitiba (SMC), a partir das
14 horas, e terá discussões sobre
o balanço dos reajustes salariais do
primeiro semestre desse ano, indicadores de conjuntura econômica e o reflexo da crise do mercado financeiro sobre as negociações. O evento será transmitido ao
vivo pelo site do SMC, no endereço www.simec.com.br/studio.

CONSEQÜENCIAS
Hoje em dia, somente o governador só pode ser processado pelo
procurador-geral. Se aprovada,
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Pouco tempo depois de criarem
a “super aposentadoria especial” de
mais de R$ 10 mil por mês, os deputados estaduais do Paraná estão
aprontando mais uma pra cima do
povo paranaense. Um Projeto de Lei
que está em discussão na Assembléia
Legislativa impede que os promotores do Ministério Público abram processos de investigação sobre os parlamentares.
Pela proposta, somente o procurador-geral de Justiça teria autonomia para investigar deputados, vicegovernador, secretários, membros
do Judiciário, promotores, conselheiro do Tribunal de Contas, advogado-geral do Estado e defensor público geral.
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Campanha Salarial 2007
Além de restringir poderes do Ministério Público para se livrar de
investigações, deputados querem ainda reduzir o orçamento da entidade

essa medida beneficiaria mais de
1.300 de autoridades políticas do
estado, e só ajudaria a aumentar a
impunidade.
Em Minas Gerais, um projeto

idêntico foi aprovado pelos deputados locais, mas vetado pelo governador Aécio Neves. Os parlamentares então derrubaram o veto e o
projeto entrou em vigor.

Assembléia define pauta de reivindicações dos
setores de autopeças, máquinas e metalurgia
Bandeiras de luta dos trabalhadores agora serão enviadas às entidades patronais

Trabalhadores dos três setores definiram e aprovaram suas bandeiras de luta em assembléia na sede central do SMC

