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Os trabalhadores do setor de
autopeças, cuja data-base é em
1º de outubro, já começaram a
mobilização. Nos próximos dias
13 e 14 de agosto, o Sindicato
realiza assembléia para discutir
com a categoria a pauta de reivindicações da Campanha Salarial
2008. Entre os principais itens a
serem discutidos estão o aumento real, reposição de 100% do
INPC, elevação do piso salarial,
redução da jornada para 40 horas
semanais e subsídio para medicamentos. As assembléias serão
realizadas em frente aos PICs
da Volks-Audi, Renault e outras
empresas do setor.

Araucária tem nova
subsede do SMC
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O Sindicato inaugurou recentemente sua nova subsede em
A ra u c á r i a . S i t u a d a e m u m a
região privilegiada, próxima ao
Hospital São Vicente de Paula,
no centro da cidade, a nova
subsede é três vezes maior que a
antiga. No local, são prestados os
tradicionais serviços de homologações e atendimento jurídico e
trabalhista. Além disso, há uma
sala para cursos de qualificação
e aprimoramento profissional,
exclusivo para metalúrgicos sindicalizados. Araucária tem hoje
cerca de 118 mil habitantes, 200
empresas metalúrgicas e 6 mil
trabalhadores do setor. A nova
subsede Araucária do SMC fica
na Rua Estanilsau Crebos, nº 7,
centro. Fone: (41) 3642-2492.

A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa no dia 19 de agosto
e termina em 2 de outubro, três dias antes das eleições. Os candidatos a
prefeito fazem a propaganda às segundas, quartas e sextas. Já os postulantes ao cargo de vereador, às terças, quintas e sábados.

Força Sul discute bandeiras
de luta em Plenária no RS

Plenária defendeu o fortalecimento das lutas
dos trabalhadores da região Sul

estabelecemos metas e objetivos importantes para a nossa
central, cada vez mais homogênea, dinâmica e objetiva.

Nossa plenária foi exemplo para
centrais do Brasil todo”, ressalta
o presidente da Força PR e do
SMC, Sérgio Butka.

CONSTATAÇÃO

“Hora dos
trabalhadores
negociarem salário
é essa”, diz
presidente Lula.

Plenária da Força
Sul em Porto
Alegre discute
bandeiras de luta
dos trabalhadores

Auditoria do
BNDES confirma
perseguição
política a
Paulinho
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Organização | Evento em Porto Alegre reuniu lideranças do PR, SC e RS
A interestadual Sul da Força
Sindical, formada pelas direções
estaduais do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul,
realizou no dia 30 de julho a sua
segunda Plenária. Reunidos em
Porto Alegre, trabalhadores e
líderes sindicais dos três estados
discutiram diversas propostas de
ação, além de questões relacionadas à organização da central
na região.
Os principais temas debatidos
foram os seguintes: previdência,
saúde e segurança do trabalhador, meio ambiente, aposentados
e estrutura política e sindical. Os
participantes foram divididos em
oficinas de trabalho para discutir
esses temas.
“Foi uma prova de organização e mobilização da Força
nos três estados do sul. Nela,

organização
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Trabalhadores em
empresas de autopeças
discutem pauta

Propaganda política no rádio
e TV começa dia 19

data-base

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba

Filiado à

Paraná

Campanha Salarial 2008

Sindicato e Sinfavea definem
calendário de negociações
Cronograma – Próximas reuniões entre os representantes dos
metalúrgicos e das montadoras ocorrem nos dias 19 e 25 de agosto

Metalúrgicos da Trox protestam
contra série de acidentes de trabalho
CAOS | Só no mês de julho, foram três graves acidentes na fábrica
Revoltados com a falta de segurança no ambiente de trabalho,
os cerca de 300 metalúrgicos da
Trox paralisaram as atividades
por uma hora, no último dia 8 de
agosto. O protesto teve motivos
de sobra: só no mês de julho,
foram três graves acidentes
no chão de fábrica. Trabalhadores sofreram mutilações de

membros enquanto operavam
prensas excêntricas, dobradeiras
e guilhotinas. Segundo testemunhas, os equipamentos são de
alto risco e estão em estado precário. O presidente da Cipa, que
teoricamente teria a função de
questionar esses casos, isentou
a empresa de responsabilidade.
O Sindicato já encaminhou uma

carta à Superintendência Regional do Trabalho (antiga DRT)
solicitando uma investigação
e fiscalização na fábrica. “Se
a coisa continuar nesse ritmo,
teremos que instalar um hospital
dentro da empresa. Medidas
urgentes precisam ser tomadas”,
afirma o diretor do SMC, Osvaldo
Silveira.

Negociações da PLR 2008 entram na reta final. Veja na página 3.

Um argumento bastante favorável para a Campanha Salarial
das montadoras vem do site da
Anfavea. Lá consta que 2007 foi
o ano de maior venda de veículos na história do Brasil. Nesse
ano, a entidade que representa
as montadoras do país empurra
para cima as projeções com os
recordes de produção e venda
no primeiro semestre e uma
previsão de crescimento de 25%
a 30% para o segundo semestre.
Ou seja, o setor automotivo está
crescendo muito.
Isto acontece em uma conjuntura econômica favorável, com
inflação baixa (embora pressionando os preços dos alimentos)
distribuição de renda, criação de
postos de trabalho formais e ganhos reais
dos salários.
Embora haja
“A produção
uma histeria
industrial está
sobre o reaparecimense dando sem
to de uma
causar pressão
inflação
alta (coisa
inflacionária,
que não se
porque acontece c o n c r e t i simultaneamente zou), esta
barulheira
à fabricação,
toda pode
prejudicar
compra e
e perturbar
instalação de
as próximas
negociações
máquinas”
salariais.
Mas, dois
elementos
devem ser levados em conta,
com seriedade: o primeiro deles
é que a produção industrial está
se dando sem causar pressão
inflacionária porque acontece
simultaneamente à fabricação,
compra e instalação de máquinas.
O segundo, e decisivo, é que
a produtividade continua em
alta, de três a quatro vezes
superiores à média dos ganhos
reais de salário. Unidos e mobilizados, devemos reivindicar os
aumentos reais compatíveis com
os resultados do setor e com a
produtividade, além daquelas
outras cláusulas que podem
melhorar a vida do trabalhador
e de suas famílias.
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Trabalho escravo X emprego formal

A importância do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e doenças como Ler e Dort entraram na pauta
de discussões do Senado. O tema foi debatido nos dias 12 e
13 de agosto, pela Secretaria de Assistência médica da casa.

A luta contra o trabalho escravo ajudou a
garantir 300 mil novos empregos formais no Brasil,
só no primeiro semestre desse ano. O número foi
conquistado por meio das fiscalizações dos auditores
do trabalho em diversas regiões do país.

PLR 2008 na reta final:
93 acordos já fechados

DATA-BASE | Outra reunião está prevista para o dia 25 de agosto

luta | Sindicato segue em negociação com outras 25 empresas

A primeira reunião da Campanha Salarial 2008 dos metalúrgicos das montadoras, realizada
no dia 6 de agosto entre o SMC
e o Sinfavea, serviu para definir
um calendário de negociações
entre as partes. Os representantes dos trabalhadores e das
empresas Volks-Audi, Renault e
Volvo, começam as negociações,
de fato, no dia 19 de agosto.
Outra reunião está agendada
para o dia 25 do mesmo mês.
A expectativa é de que as montadoras repassem os ganhos
recordes que estão tendo aos
trabalhadores.
“A produção é a maior da
história. É justo e coerente que
os metalúrgicos sejam mais

Com a aproximação das
Campanhas Salariais, o Sindicato chega à reta final das
negociações da PLR 2008. Até
o fechamento desta edição do
jornal A Voz do Metalúrgico,
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Metalúrgicos e montadoras
iniciam negociações dia 19

Sindicato conta com a força e mobilização do trabalhador
para conquistar um bom acordo de data-base

valorizados durante as negociações, tanto na questão salarial
como na questão social”, afirma

o presidente do SMC, Sérgio
Butka. A data-base da categoria
é em 1º de setembro.

Lula: “É hora do trabalhador negociar salário”
opinião | Presidente afirma que momento é positivo para negociações salariais
Durante evento sindical realizado no ABC Paulista, no
último dia 2, o presidente Luis
Inácio Lula da Silva afirmou:
“Vocês têm que saber a hora
que a gente tem que ganhar
aumento de salário. É a hora
que as empresas estão ganhando dinheiro. Na hora que elas
estiverem tendo prejuízo, o que
vocês vão ganhar é desemprego”. A declaração do presidente
vem de encontro à postura
da categoria metalúrgica nas
Campanhas Salariais de 2008.
O momento das empresas é
positivo. Recordes de lucratividade e produtividade estão
sendo batidos. A hora que as

Ex-metalúrgico e líder sindical,
Lula deu a receita para os
trabalhadores conquistarem um
bom acordo salarial

empresas estão ganhando dinheiro, como disse Lula, é essa!
Por isso, companheiro, vamos
lutar junto com o Sindicato por
um bom acordo de data-base!
ABC define calendário
Os metalúrgicos do ABC paulista também já definiram um
calendário de negociações com
as montadoras. As reuniões
ocorrem nos próximos dias 21,
26 e 29 de agosto. Na região,
estão instaladas a Volkswagen,
Scania, Mercedes, Toyota e Ford.
Juntas, essas indústrias empregam cerca de 35 mil trabalhadores. A data-base da categoria é
em 1º de setembro.

Montadoras batem recorde histórico
de produção e venda. Confira os números!
Divulgação

30,5%

Crescimento das vendas de veículos
entre janeiro e julho de 2008, se
comparado ao mesmo período do
ano passado

400 mil

Veículos a mais foram produzidos de
janeiro a julho de 2008, se comparado
ao mesmo período do ano passado

19,8%

Foi quanto cresceu a produção
em julho de 2008, se comparado
a julho de 2007

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

Mobilização garante
vale-mercado aos
trabalhadores da Giben
Guilherme Ochika | SMC

Metalúrgicos da Renault aprovaram
a PLR no dia 29 de maio

Auditoria do BNDES confirma tese de
perseguição política a Paulinho da Força
Dentro da Lei | Supostas fraudes em financiamentos não existiram
A auditoria interna instituída
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) para investigar supostas irregularidades na liberação
de financiamentos para as Lojas
Marisa e Prefeitura de Praia
Grande (SP) concluiu: não houve qualquer indício de fraude na
liberação dos recursos. Tudo foi
feito dentro das normais legais
do banco. A decisão de realizar
a auditoria foi tomada por conta
de uma investigação da Polícia
Federal que apontou indícios de
desvios de recursos do BNDES
por uma organização criminosa,
no âmbito da Operação “Santa
Tereza”. Com isso, a tese de

Principal liderança
dos trabalhadores
na Câmara, Paulinho
é alvo do grande
capital. Acusações
contra o deputado
até agora não foram
comprovadas

perseguição política sofrida pelo
deputado federal e presidente
da Força Sindical, Paulo Pereira
da Silva, o Paulinho, fica prati-

camente confirmada. Paulinho
foi acusado de envolvimento no
esquema, mas até agora, nada
foi comprovado contra ele.

saúde | Atuação conjunta prevê fiscalização de equipamentos de risco

Total de veículos vendidos de
janeiro a julho de 2008

288 mil

A bola vai rolar no setor metalúrgico a partir do dia 23 de agosto.
Nessa data, começa a 2ª edição
do Campeonato Metalúrgico de
Futebol Suíço Regional. A competição, promovida e organizada
pelo SMC, é exclusiva para trabalhadores sindicalizados. A definição do regulamento, dias, locais
e horário dos jogos será definida
em arbitral na sede e subsedes
do Sindicato, no próximo dia 14
de agosto. A exemplo de 2007,
esse ano a disputa também será
por região: Sede Central, CIC/
Araucária, Pinhais, São José dos
Pinhais e Campo Largo. Os vencedores levarão para casa troféus
e medalhas.

Secretarias firmam parceria pelo trabalhador

1,695 milhões

Número de veículos vendidos
só em julho desse ano

Campeonato de
Futebol do SMC começa
dia 23 de agosto
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no dia 8 de agosto, o SMC já
havia fechado 93 acordos com
as empresas do setor. Outras
25 indústrias ainda estão negociando com o Sindicato.
Confira a lista:

25 empresas estão em negociação com o SMC:
Alforja, Bubamaster, Boreal, Betenheuser, BMV, Box Estrela, Batisttela,
FCM, Fortex, Greiff, Montana, Metagal, Medword, Mefrana, Nilko, OCG,
Plona, Polymont, Resipeças, Ribasa, Schwarz, TSW, Trivisan, Thyssenkrupp
Sofedit (2009) e Vitamec.

2,01

milhões
Total de veículos
produzidos no
Brasil de janeiro
a julho de 2008

a AssociaE tem mais! Segundo
antes de
ção Nacional dos Fabric
nfavea), a
Veículos Automotores (A
chamento
previsão é de que no fe
ano, haja
dos números, no final do
s vendas
uma alta de 24,2% na
e 15% na produção.
Fonte: Anfavea
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Senado discute segurança no trabalho

ABr
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Sérgio Butka, Presidente do SMC
e da Força Sindical do Paraná.
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Opinião
A hora
é agora!
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Atendendo a uma reivindicação do SMC e de outras entidades sindicais, as Secretarias
Estaduais do Trabalho e da Saúde firmaram no último dia 28
de julho, um acordo para atuar
em conjunto em questões referentes à saúde e segurança do
trabalhador. Entre as principais
ações previstas, estão rigorosas
fiscalizações sobre máquinas de
chaveta e prensas excêntricas
no estado do Paraná. Esses
equipamentos estão causando
um alto número de acidentes de
trabalho. Vários trabalhadores
já sofreram mutilações e perda
de membros por conta da precariedade desse maquinário. O
coordenador do departamento
de saúde do SMC e de relações
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do trabalho da Secretaria do
Trabalho, Nuncio Mannala, comentou a parceria. “Na reunião,
os secretários mostraram-se

muito preocupados com a utilização e comercialização dessas
máquinas no Paraná e pretendem
tomar providências”, conta.

Os trabalhadores da Giben, fabricante de máquinas situada na
CIC, obtiveram recentemente sua
primeira conquista. Isso porque,
com a força da mobilização dos
metalúrgicos, o Sindicato negociou e garantiu um vale-mercado
mensal de R$ 90 para os cerca de
90 funcionários da empresa. Além
disso, a Giben se comprometeu
com o SMC a iniciar as negociações para a implantação do PPR
em janeiro de 2009. Valeu a luta,
companheiros!

Projeto habitacional
em Fazenda Rio Grande
A Força Sindical do Paraná, em
parceria com a Caixa Econômica Federal, Cohab e prefeitura
de Fazenda Rio Grande, está
lançando um grande projeto
habitacional no município.
Situado no bairro Jardim Europa, em um loteamento com
aproximadamente 52 mil metros
quadrados, o projeto é voltado
prioritariamente a trabalhadores
de sindicatos filiados à Força que
moram na região. No local, serão construídas 350 residências
que variam entre 36 e 45 m²,
com 2 e 3 quartos. Os valores
e condições de pagamentos
serão divulgados nos postos de
atendimento.
Os interessados devem procurar a prefeitura de Fazenda Rio
Grande e fazer a sua inscrição.
Os documentos necessários são
os seguintes: RG, CPF, título de
eleitor, certidão de nascimento,
comprovante de renda, comprovante de residência (com CEP
atualizado) e carteira de trabalho. Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (41)
3627-8514, com Mônica.

