
Trabalhador 
poderá escolher 
banco e agência 
para receber salário
A Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado está discutindo o Projeto de 
Lei nº 340/04, do senador Aloísio 
Mercadante (PT-SP), que dá ao 
trabalhador o direito de escolher a 
agência e o banco em que deseja 
receber o salário. “Essa medida fere 
os interesses dos empresários e 
banqueiros, que mantém convênios 
com altos valores financeiros. Há 
um lobby empresarial muito grande 
contra o projeto”, afirma o assessor 
parlamentar do Diap, Marcos Verlai-
ne. O projeto ainda não tem data 
para ir à votação em plenário.

Salário mínimo ideal 
seria de R$ 2.072,00, 
aponta Dieese
Estudo divulgado recentemente 
pelo Dieese aponta que o salário 
mínimo ideal no Brasil deveria ser 
hoje de R$ 2.072,70. O valor cor-
responde ao que seria necessário 
para uma família com dois adultos 
e duas crianças suprir suas neces-
sidades de moradia, alimentação, 
vestuário, lazer, etc. O mínimo 
ideal é quase cinco vezes maior 
que o valor que está em vigor: R$ 
415,00. Vale ressaltar que, mesmo 
ainda distante do que seria o ideal, 
o Paraná tem hoje o maior salário 
mínimo do Brasil. O piso regional, 
negociado pela Força PR e outras 
centrais com o governo do estado, 
varia de R$ 527,00 a R$ 547,80.     

Trabalho infantil: 
descaso dos governantes!

Doze de junho foi o Dia Mundial de 
Luta contra o Trabalho Infantil. O 
SMC é totalmente contra a prática 
da exploração da mão-de-obra 
de crianças e adolescentes. O 
trabalho infantil ocorre no Brasil 
desde a época da colonização, em 
1530. Apesar dos avanços contra 
essa prática ao longo das décadas, 
ainda existem locais onde ocorrem 
abusos, principalmente nas áreas 
rurais, onde a fiscalização é mais 
difícil. De acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a idade 
mínima para se trabalhar no Brasil é 
de 16 anos. No entanto, é permitido 
que se trabalhe já aos 14, só que na 
condição de menor aprendiz. 
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Notas

VeRgonhA | Comissão rejeita proposta que acaba com demissões imotivadas

Maioria dos deputados votou contra os trabalhadores e a favor do grande capital
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Mais radares nas BRs 
que cortam o Paraná

Atenção motorista: a Polícia Federal informou que 
serão instalados 83 novos radares fixos e 518 câmeras 

ao longo das BRs que cortam o Paraná. A instalação 
deverá ser concluída até fevereiro de 2009.

A mando do grande capital, 
os nossos deputados federais 
deram mais uma demonstração 
de desrespeito à classe traba-
lhadora. Em votação no dia 2 de 
julho, a Comissão de Relações 
Exteriores da Câmara reprovou, 
por 20 votos a 1, a ratificação 
no Brasil da Convenção 158 da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). 

A medida, que proíbe as 
demissões sem justa causa e 
visa acabar com a alta rotativi-
dade nas empresas, é uma das 
principais bandeiras de luta dos 
trabalhadores brasileiros. Para 
completar o golpe, os deputados 
ainda estão tentando arquivar o 
projeto, sem ao menos que ele 
passe pela análise da Comissão 
de Constituição e Justiça, con-
forme prevê a Lei. Essa é mais 
uma picaretagem daqueles que 
se dizem representantes dos 
trabalhadores. Abra o olho, 
companheiro!

Brasil ficou
para trás

Enquanto outros países 
avançam, o Brasil anda para 
trás em questões de direitos 
dos trabalhadores! Segundo 
o Dieese, a Convenção 158 
da OIT já é aplicada, desde 
1985, na França, Portugal, 
Espanha, Suécia, Austrália, 
Finlândia, Turquia, Marro-
cos e Venezuela. Lá, as 
demissões sem justificativa 
são proibidas. Já aqui, por 
influência do grande capital 
e pela má vontade dos nos-
sos deputados, os patrões 
podem mandar o trabalhador 
embora sem qualquer moti-
vo, a qualquer hora, mesmo 
que ele seja competente e 
capaz. Vergonhosol!

Deputados votam contra 
estabilidade no emprego!

lutar e avançar!

Vamos discutir e votar a nossa pauta de reivindicações. Participe!
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Tabelão da verdade
Convenção 158 da OIT: Saiba como votaram os deputados 
sobre a proposta que proíbe as demissões sem justa causa

Édio Lopes 
(PMDB-RR)

Bruno Araújo 
(PSDB-PE)

George Hilton 
(PP-MG)

Cláudio Cajado 
(DEM-BA) 

Ibsen Pinheiro 
(PMDB-RS) 

Bruno Rodrigues 
(PSDB-PE)

Marcelo Itagiba 
(PMDB-RJ) 

Raul Jungmann 
(PPS-PE)

Paes Landim 
(PTB-PI) 

Walter Ihoshi 
(DEM-SP) 

Márcio Reinaldo 
Moreira (PP-MG) 

William Woo 
(PSDB-SP)

Nilson Mourão 
(PT-AC) 

Eduardo Lopes 
(PSB-RJ)

Regis de Oliveira 
(PSC-SP)

Antonio Carlos 
Pannunzio 
(PSDB-SP)

Marcondes 
Gadelha 
(PSB-PB) 

Arnaldo Madeira 
(PSDB-SP)

Júlio Delgado 
(PSB-MG)

Luciana Costa 
(PR-SP)

Fernando Gabeira 
(PV-RJ)
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Vergonha!
Esses são os deputados que 
votaram contra a classe 
trabalhadora!
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“Cenário 
é positivo! 
É hora de lutar 
e avançar!”

Opinião

A largada da campanha salarial 
deste ano vem acompanhada de 
uma boa dose de otimismo. o ce-
nário econômico do Brasil é positivo, 
repetindo o quadro dos últimos anos. 
os avanços são evidentes. Mais de 
90% das negociações salariais estão 
garantindo au-
mento real. este 
é o maior índice 
já registrado 
desde 1996, 
ano em que o 
Dieese começou 
a monitorar os 
acordos. 

Se a econo-
mia em geral vai 
bem, as monta-
doras vão melhor ainda. Renault, Volks 
e Volvo estão tendo altas em todas as 
áreas. os níveis de produção, venda, 
exportação, investimento, ganhos e 
lucratividade estão batendo recordes. 
o ganho de produtividade também 
é muito grande. há 10 anos, cada 
trabalhador de montadora produzia 
seis carros por ano, em média. hoje, 
cada um produz 24 veículos. 

em compara-
ção com todos 
os setores eco-
nômicos, o setor 
das montadoras 
é o que concen-
tra os maiores 
ganhos. 

É justo, en-
tão, que o tra-
balhador lute 
e tenha a sua 
parte nestes 

ganhos. esse é o mote da Campanha 
Salarial 2008. Mas, como sempre, 
essa luta não vai ser fácil. neste ano 
a tendência é de que as empresas 
façam choradeira com a histeria da 
inflação. Mas nós não vamos entrar 
neste jogo. A inflação é pontual, 
restrita a alguns segmentos em es-
pecífico, como o de alimentos, e tem 
que ser resolvida com o aumento da 
oferta de produtos nestes segmen-
tos. Além disso, a alta nos preços 
não afetou em absolutamente nada 
o lucro das montadoras. Pelo con-
trário. A produção das três está no 
limite. Volks, Renault e Volvo estão 
produzindo com capacidade máxima, 
bem diferente de três anos atrás, 
quando algumas estavam com nível 
de ociosidade maior que 50%.

Portanto, companheiro, as expecta-
tivas são positivas para este ano. Mas, 
como sempre, 
a conquista de 
um bom acordo 
vai depender 
da nossa mo-
bilização. Por 
isso, contamos 
com você nesta 
luta! Participe 
das  assem-
bléias e venha, 
junto com o Sindicato, fazer parte 
desta batalha! o cenário é positivo! É 
hora de lutar e avançar!

Sérgio Butka, Presidente do SMC 
e da Força Sindical do Paraná.
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Emprego industrial cai 0,1%
Dados do IBGE revelam que o emprego industrial 

no Brasil caiu 0,1% no último mês de maio, se 
comparado a abril. Em compensação, a folha salarial 

dos trabalhadores subiu 0,8% no mesmo período.
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Eleição para vereador terá 
22 candidatos por vaga 

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a disputa para 
vereador nas eleições 2008 em Curitiba terá 22 candidatos por vaga. No 

total, 836 postulantes ao cargo de vereador e 8 para prefeito disputarão a 
preferência dos curitibanos na votação do próximo dia 5 de outubro.

lutA | outras 39 empresas estão em negociação com o SMC PARtiCiPAção | torneio é exclusivo para metalúrgicos sindicalizados

Sindicato avança e chega 
aos 81 acordos de PLR!

Campeonato de Futebol Suíço 
recebe inscrições até 25/07

Notas
SMC recebe inscrições 
para curso de inglês

O Sindicato recebe até o final de 
julho, as inscrições para o curso 
de inglês nos níveis básico e in-
termediário. Para o módulo básico, 
as aulas começam em agosto e 
serão realizadas na sede central 
do SMC, as segundas, quartas e 
sextas, das 10h às 12h e das 16h 
às 18h. Os interessados em cursar 
o nível intermediário, cujas aulas 
já começaram, deverão fazer pri-
meiro um “teste de nivelamento” 
para a averiguação do nível de 
aprendizado. O curso é gratuito 
para associados e dependentes. 
As inscrições podem ser feitas na 
sede central e subsedes do Sindi-
cato, mediante apresentação de 
cartão de sócio e documento de 
identificação. Mais informações 
pelo telefone (41) 3901-1520.

Novo Guia do 
Metal Saúde

Até o final 
de julho, o 
Sindicato es-
tará lançando 
o novo guia do 
“Metal Saúde”. 
Com uma relação 
atualizada de mé-
dicos e locais para 
exames, o guia terá 
ainda as novas espe-
cialidades conveniadas pelo SMC: 
hematologia, nefrologia, urologia, 
além de laboratórios para exames 
de citologia, patologia e oftalmo-
logia. Tão logo fique pronto, o 
material estará disponível para os 
associados na sede e em todas as 
subsedes do Sindicato. Mais infor-
mações no fone (41) 3219-6498.    

SMC é destaque em 
Encontro Nacional de 
Comunicação da CNTM 

O departamento de imprensa do 
SMC foi destaque no 1º Encontro 
Nacional de Comunicação, promo-
vido pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Metalúrgicos 
(CNTM). A pedido da direção da 
entidade, o coordenador do depar-
tamento, jornalista Gláucio Dias, 
mostrou as principais ferramentas 
de comunicação utilizadas no Sindi-
cato (A Voz do Metalúrgico, boletins 
por empresa, Metal TV, além do site 
www.simec.com.br). Dias ressaltou 
também que a comunicação do 
Sindicato só chegou ao nível atual 
graças à maturidade e à consciência 
da diretoria sobre a importância da 
informação aos trabalhadores. O 
presidente da Confederação, Eleno 
José Bezerra, elogiou a apresen-
tação. “Comunicação não é gasto, 
mas sim, investimento. Nesse 
ponto, os metalúrgicos de Curitiba 
estão na frente, são exemplo para 
o país. Convidei a imprensa do 
SMC para apresentar seu trabalho 
para servir como exemplo para os 
outros sindicatos que estavam lá”, 
disse. O evento foi realizado em 
São Paulo nos dias 17 e 18/06.

Mobilização + luta = conquis-
ta! Foi isso que os metalúrgicos 
da Omeco e A1 provaram recen-
temente. Na luta, os trabalhado-
res das duas empresas pararam 
em greve e conquistaram uma 
série de benefícios. 

Na Omeco, fabricante de 
máquinas para a indústria ma-
deireira situada na CIC, a para-
lisação durou dois dias. Como 
resultado, os 150 metalúrgicos 
garantiram um abono salarial 
de R$ 400,00 pago no dia 30 de 
junho, mais a garantia de ne-
gociação da PLR, vale-mercado, 
redução da jornada e implanta-
ção do café da manhã. 

Na A1, que fica no Pinheiri-
nho e produz peças para plata-
formas, depois de duas horas 

 As negociações de PLR 
seguem a todo vapor na nossa 
categoria! Até o fechamento 
desta edição do jornal A Voz 
do Metalúrgico, no dia 11 de 
julho, o SMC já havia fechado 
81 acordos com as empresas 
do setor. Vale destacar que 
outras 39 indústrias estão em 
negociação com o Sindicato. O 
índice coloca os metalúrgicos 
em posição de destaque no 
ranking no estado. "É a cate-
goria que mais tem acordos no 
Paraná. Ao conquistar a PLR na 
empresa, o Sindicato cria uma 
possibilidade maior do traba-
lhador ter uma renda extra, 
fato esta que ajuda a economia 
crescer”, afirma o economista 
do Dieese, Sandro Silva.

81 empresas já 
fecharam acordo com o SMC: 
A1 Tecnologia, Arotubi, AAM do Brasil, ABS Bombas, Alusur, 
Aethra, Artis Matriz, Brasilsat, Brafer, Bosch, Blount, Balzers, 
Comau (planta Furukawa), Comau (planta New Holland), 
Comau (planta Renault), Conduspar, Cabs, Delphi, Dana, 
EAA, Furukawa, FGVTN, Fargo, Faurecia Escapamentos, 
Faurecia Bancos, Gerdau, Gonvarri, Gestamp, Gans, GL 
Lorenzetti, Haas do Brasil, Hubner, Imes, Jtekt, Kuner, 
Keiper, Leogap, Lufer, Lufex, Maringá Soldas, Metapar, 
Merpe, Molins, Metalúrgica Modelo, Multiserv, Maflow, 
New Holland, Normatic, NKL, Nissan, Omeco, Perkins, 
Peguform, Perfipar, Pirelli, Perfecta, Precom, Pastre, Rodo 
Linea, Rodaveli, Renault, SNR Rolamentos, Simoldes 
Aços, SAS, Styner Bienz, Seccional, Suzuki, Trützschler, 
Tecmetal, Tubopress, Thyssenkrupp Sofedit, Thyssenkrupp 
Presta, Thyssenkrupp Módulos, TDS, TI Brasil, Tratmatic, 
Volkswagen-Audi (a ser revisado), Volvo, WHB Usinagem, 
WHB Fundição e Westaflex.       
  

39 empresas 
estão em 
negociação 
com o SMC:
Atra, ANK, Alforja, Aspro, 
Bubamaster, Brandl, 
Boreal, BMV, Drimec, 
FCM, Fortex, Falcade, 
Greiff, Guanavi, Ibratec, 
KYB, L Alberti, Lasul, 
Mecanotécnica, Metagal, 
Magius, Medword, Mefrana, 
Nilko, PSW, Plona, Pierino 
Gotti, PK Cables, Polymont, 
PAR Usinagem, Praxair, 
Ribasa, Schwarz, TSW, 
Trivisan, TZJ, Unap, Usifort 
e Vitamec.

Estão abertas até o dia 25 
de julho as inscrições para o 
2º Campeonato Metalúrgico de 
Futebol Suíço. A competição, 
promovida e organizada pelo 
Sindicato, é voltada a meta-
lúrgicos sindicalizados que tra-
balham em empresas do setor. 
A exemplo de 2007, esse ano 
a disputa será novamente por 
região. Você que gosta de bater 
uma bolinha, monte seu time, 
procure a subsede do Sindicato 
da sua área e preencha a ficha 
de inscrição. O torneio começa 
em agosto. Participe!

Metalúrgicos da Omeco e A1 fazem 
greve e conquistam benefícios
lutA |  trabalhadores das duas empresas deram exemplo de mobilização

Inscrições 
das equipes 
podem ser 
feitas na sede 
e subsedes do 
SMC.

Conquistas na A1 (acima) 
e Omeco (abaixo)   
vieram depois de muita 
mobilização. 

Após ação do Sindicato, a 
direção da Açolux se compro-
meteu a regularizar a série de 
pendências com seus funcioná-
rios. A empresa estava devendo 
dois meses de salários e verbas 
rescisórias para os trabalhado-
res que haviam sido demitidos. 
Revoltados com a situação, os 
cerca de 55 metalúrgicos da 
fábrica chegaram a paralisar as 
atividades no dia 23 de junho. 

Devido à cobrança (muito 
justa, por sinal), uma diretora 
da empresa teve um ataque 
de histeria e soltou o verbo: 
“Querem receber? Então vão 
receber lá no inferno”, disse ela. 
A pendência foi resolvida no dia 

Sindicato age e Açolux se compromete a
pagar trabalhadores com salários atrasados
VeRgonhA | Empresa também devia verbas rescisórias para metalúrgicos

Diretores do 
Sindicato e 
trabalhadores 
da Açolux 
após 
audiência no 
Ministério 
do Trabalho: 
situação 
resolvida.

26 de junho, após reunião entre 
Sindicato e empresa no Minis-
tério do Trabalho. A Açolux se 
comprometeu a pagar todos os 

atrasados (salários e rescisões) 
já no mês de julho. Em caso de 
descumprimento, multa diária de 
50% do valor devido.

de paralisação, os cerca de 50 
trabalhadores conquistaram a 
PLR 2008 e reajustes no vale-
mercado e vale-alimentação. 
Valeu a luta!

Metalúrgicos da Volvo aprovaram a PLR
em assembléia no dia 14 de maio.

André Nojima / SMC
Guilherme Ochika / SMC

Guilherme Ochika / SMC

André Nojima / SMC

André Nojima / SMC

André Nojima / SMC

“Montadoras 
estão tendo  
os maiores 
ganhos e lucros  
da economia 
nacional”

“Renault, Volks 
e Volvo estão 
batendo recordes  
de produção, 
vendas,  
exportação, 
investimento  
e lucratividade”

“Mais de 90%  
das negociações 
salariais  
no BR estão 
garantindo  
aumento real”

Felipe Rosa / Arquivo SMC


