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SMC fecha parceria
para cursos contábeis

New Holland é obrigada
a reintegrar trabalhador
demitido ilegalmente

André Nojima | SMC

O Sindicato fechou parceria com a empresa MCR para a realização
de cursos na área contábil. Com o convênio, os associados do SMC
terão 15% de desconto no valor dos cursos. Mais informações no site
www.mcrcontabil.com.br ou pelo fone (41) 3039-9006.

Metalúrgicos da BrasilSat páram por
melhores condições de trabalho
BENEFÍCIO | Trabalhadores ainda conquistaram vale-mercado e convênio médico

O trabalhador Anderson Júnior
da Luz, demitido pela New Holland
em 7 de agosto desse ano, foi
reintegrado pela Justiça e voltou
ao trabalho no dia 27 de outubro.
Devido a um acidente sofrido na fábrica, o metalúrgico ficou afastado
pelo INSS recebendo auxílio-doença
acidentário (B91), de outubro
de 2007 a janeiro de 2008. Com
isso, Anderson teria estabilidade
de emprego garantida até janeiro
de 2009. Mesmo assim, acabou
demitido pela empresa. A sentença
da 1º Vara do Trabalho de Curitiba
corrigiu o erro da New Holland e fez
justiça ao funcionário.

Justiça manda
FCM reintegrar
delegado sindical

André Nojima | SMC

Oficial de Justiça (direita) entrega
documento de reintegração de
Marcos ao RH da empresa

Perseguido por lutar e defender
os interesses dos trabalhadores
da FCM, o delegado sindical Marcos Baclan, acabou demitido pela
empresa no último mês de agosto.
Como a Lei garante a estabilidade
de emprego ao delegado sindical, o
Sindicato entrou na Justiça e Marcos foi reintegrado. O metalúrgico
voltou ao trabalho no dia 24 de
setembro, pouco mais de um mês
após sua demissão. “Esta atitude
do Sindicato foi determinante para
a minha volta. Vou cumprir meu
mandato como delegado de base
e continuar a luta em defesa do
trabalhador”, afirmou Marcos.
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Trabalhadores em greve.
No detalhe, denúncias de falta de
EPIs mobilizam e geram protesto

Cansados das más condições
de trabalho e segurança dentro
da fábrica, os metalúrgicos da
BrasilSat (unidade CIC) paralisaram as atividades na empresa
por três vezes em 10 dias. Uma
das principais reclamações era
a falta da EPIs (Equipamentos de Produção Individual),

que a empresa é obrigada
a fornecer, mas não estava
fornecendo. O maquinário em
estado precário, os banheiros
e refeitórios em más condições
de higiene também foram alvo
de reclamações. Devido à mobilização dos trabalhadores e
ação do Sindicato, a empresa

CONFIRA A TABELA DE SORTEIOS
DA COLÔNIA DE FÉRIAS, METAL
CLUBE DE CAMPO E FORMAR

No dia do sorteio, o associado ou dependente deve
comparecer à Sede do SMC com o cartão de sócio e fazer a
inscrição até 19h00. Informações na Sede e Subsedes.

Sorteio
30/10/2008
06/11/2008
13/11/2008
20/11/2008
27/11/2008
02/12/2008
04/12/2008
09/12/2008
11/12/2008
16/12/2008
18/12/2008
15/01/2009
22/01/2009
29/01/2009
05/02/2009
12/02/2009
19/02/2009
26/02/2009
05/03/2009
12/03/2009
19/03/2009

Saída
14/11/2008
21/11/2008
28/11/2008
05/12/2008
12/12/2008
19/12/2008
26/12/2008 NATAL
02/01/2009 ANO NOVO
09/01/2009
16/01/2009
23/01/2009
30/01/2009
06/02/2009
13/02/2009
20/02/2009
27/02/2009 CARNAVAL
06/03/2009
13/03/2009
20/03/2009
27/03/2009
03/04/2009

Ameaça

Eliseu Tisato| SMC
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BRASILSAT

Comissão da
Câmara aprova
projeto que amplia
terceirizações

"Queremos
negociação, e
não enrolação",
afirma Sérgio Butka

Metalúrgicos
páram por
melhores condições
de trabalho
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Queremos negociação
até dia 31 de outubro!

31

Mobilização | Campanha Salarial nos setores de metalurgia e máquinas começa a esquentar.

Assembléias decisivas começam na primeira semana de novembro

se comprometeu a resolver os
problemas. Fruto da intensa
mobilização, os metalúrgicos
reivindicaram e conquistaram
também a implantação de um
vale-mercado no valor de R$
100,00 para novembro e um
convênio médico a partir de
janeiro de 2009. Valeu a luta!
Entrada
08/11/2008
15/11/2008
22/11/2008
29/11/2008
06/12/2008
13/12/2008
20/12/2008
27/12/2008
03/01/2009
10/01/2009
17/01/2009
24/01/2009
31/01/2009
07/02/2009
14/02/2009
21/02/2009
28/02/2009
07/03/2009
14/03/2009
21/03/2009
28/03/2009

Felipe Rosa | Arquivo SMC
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PAUTA JÁ FOI APROVADA EM VÁRIAS EMPRESAS!
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Negociação já!
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Nível de emprego continua crescendo

Força debate crise financeira

Mesmo com toda a barulheira sobre a crise, o nível de
emprego no Brasil continua crescendo. Segundo o IBGE, a
taxa de emprego em setembro cresceu 0,7% em relação a
agosto e 3,4% sobre setembro de 2007

A Força Sindical realizou debate sobre a crise financeira mundial no dia 24 de outubro, em São Paulo. Participaram do evento, sindicalistas e economistas de todo o
Brasil, que discutiram e propuseram soluções para o país
continuar imune ao problema.

André Nojima | SMC

Negociações têm que começar
até dia 31 de outubro!

Deputados votam projeto
que precariza mão-de-obra

Ultimato | Assembléias decisivas começam na 1ª semana de novembro

Perigo | Medida permite que empresas terceirizem 100% de sua produção
André Nojima | SMC

Sérgio Butka, Presidente do SMC
e da Força Sindical do Paraná.

A luta da Campanha Salarial de
2008, de metalurgia e máquinas,
começa a esquentar! Aprovamos
e referendamos a pauta de reivindicações com os trabalhadores
nas fábricas. Nossas bandeiras
de luta já foram enviadas às
empresas e na seqüência serão
encaminhadas também aos
sindicatos patronais. Só que a
tradicional enrolação dos patrões
já começou! Até agora, não houve resposta.
Nenhuma
“Com ou sem
reunião de
negociação
propostas
foi agendaassembléias
da. É por
decisivas
isso que precisamos nos
começam na
mobilizar,
primeira semana companheiros! Exigir o
de novembro”
devido reconhecimento
pelo nosso
esforço. Queremos que as negociações comecem até o dia 31
de outubro.
Com proposta ou não, vamos
iniciar as assembléias decisivas
a partir da primeira semana de
novembro. E para isso, precisamos da sua força, da sua mobilização. Ano passado, fechamos
120 acordos por empresa, com
avanços maiores que os da
Convenção. Em 2008 a coisa não
pode ser diferente. Muito se fala
da atual crise americana, mas o
fato é que essa crise ainda não
atingiu o Brasil, e se atingir, será
em médio e longo prazo.
Mesmo assim, o Governo já
está se precavendo. Com isso,
o cenário para negociações
salariais continua positivo para
os trabalhadores. Assim, temos
que seguir firme na luta. Só
assim iremos alcançar nossos
objetivos! Enrolação não! Negociação já!
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Metalúrgicos da Bosch aprovaram a pauta em assembléia no dia 13 de outubro.
Luta por empresa é oportunidade para conquistar melhores acordos

Enrolação, não! Discutimos
e aprovamos a nossa pauta de
reivindicações e já a enviamos
à uma série de empresas. Mas
vários dias já se passaram e até
agora, nada! Não houve resposta,
nenhuma reunião de negociação
foi agendada até o momento. É
por isso que os trabalhadores
das indústrias metalúrgicas e de
máquinas devem se mobilizar!
Lutar junto com o Sindicato a
exemplo do que já ocorreu nas

campanhas das montadoras e
autopeças. Independente se
houver proposta ou não, as
assembléias decisivas em porta
de fábrica começam na primeira
semana de novembro. Paralelo a
isso, o SMC estará encaminhando também as reivindicações da
categoria aos sindicatos patronais (Sindimetal e Sindimaq).
Participe das assembléias, companheiro! Vamos juntos lutar
por nossos direitos!

Algumas empresas
onde o SMC já ratificou
e encaminhou a pauta:
ABS Bombas, Atlas,
Bosch,
Boreal, Batisttela, Br
andl, BrasilSat (unidade CIC)
, BrasilSat
(u ni da de Sa nt a
Câ nd id a)
Leogap, Metalkraft,
Maflow,
Maringá Soldas, M
aquigeral,
New Holland, Pastre
, Perfecta,
Perkins, Vetore
*atualizado em 23/1
0/2008

São Paulo avança
na luta por empresa

Principais reivindicações
da Campanha Salarial 2008:
Aumento real
Correção de 100% do INPC
Abono salarial
Aplicação do aumento já em dezembro
Redução da jornada de trabalho
para 40 horas semanais
Maior valorização do piso salarial
Vale-mercado
Avanço nas cláusulas sociais

Dieese: Brasil está preparado para enfrentar crise
Divulgação

financeiras e economia
estável são nossas armas
A crise financeira desencadeada nos Estados Unidos já está
tendo reflexos em todo o mundo.
Mas o Brasil está bem estruturado economicamente e pronto
para enfrentar as turbulências.
A avaliação é do economista do
Dieese, Cid Cordeiro. Para ele,
a crise é um problema irreversível, mas que pode ser bem
contornado. “Ela atinge a todos,
o que deve-se fazer é lutar para
amenizar seus impactos”, diz o
economista.
No Brasil, segundo Cid, a crise
ficou restrita sobre a bolsa de

em queda, o Brasil está mais
preparado para enfrentar essa
turbulência. Por conta disso,
deverá sofrer menos que em
crises anteriores”, afirma.

Economia do Brasil vai bem, obrigado!
3,4% 0,7%
1,6
6,5% 7,6%
Crescimento do nível
de emprego em
setembro desse ano em
comparação a setembro
do ano passado

Crescimento
do nível de emprego
em setembro deste
ano em comparação
a agosto

milhão
Número de empregos
formais criados nos sete
primeiros meses de 2008

Crescimento da
massa salarial, em
termos reais, no
acumulado de 2008

ABr

Projeto ainda vai ter que passar pela análise de mais duas comissões
da Câmara dos Deputados. Vamos lutar para que ele seja derrubado!

E agora?
Após ser aprovado pela Comissão do Trabalho, o projeto
picareta que “legaliza” a terceirização vai agora para análise
da Comissão de Constituição e
Justiça. Precisamos nos mobilizar

para que o plenário da Câmara
vote a mensagem do presidente
Lula, que pede o arquivamento do
projeto. Caso contrário, a terceirização será aprovada. Não vamos
permitir que isso aconteça!

Crescimento dos empregos
formais no Paraná nos oito
primeiros meses de 2008,
em relação ao mesmo
período do ano passado

É triste saber que em pleno século
XXI, grandes multinacionais ainda
agem como fabriquetas de fundo
de quintal, discriminando seus
trabalhadores. Um exemplo disso
é a Volkswagen-Audi, de São
José dos Pinhais. No último dia
16 de outubro, a montadora foi
condenada pela Justiça a pagar as
cestas de Natal aos trabalhadores
afastados, referente aos anos de
2006 e 2007. Em sua sentença,
a juíza do trabalho Ana Gledis
Tissot do Valle, entendeu que a
empresa agiu com discriminação
ao conceder as cestas aos funcionários que estavam trabalhando
normalmente e não aos afastados
pelo INSS. Por ser uma decisão
em primeira instância, a Volks
ainda pode recorrer. Vale lembrar
que até 2005, a montadora pagava as cestas aos afastados. Por
que parou? Parou por que?

Trabalhadores da
Methal Company
conquistam
vale-mercado

André Nojima | SMC

Fique de olho!
Brasília | Veja como estão alguns dos projetos de interesse dos trabalhadores
André Nojima | SMC

Jornada de 40 horas
Assim que a Força e outras centrais
sindicais entregaram o abaixoassinado com 2,5 milhões de
assinaturas exigindo a jornada de 40
horas, houve uma comissão geral na
Câmara dos Deputados para debater
o assunto. O objetivo do movimento
sindical é propor que a redução
venha por meio de um Projeto de
Lei ao invés de uma PEC (Proposta
de Emenda à Constituição). Dessa
maneira, a medida não teria que por
uma série votações nas Comissões
da Câmara e no plenário.

Emenda 3

Apesar de toda a
barulheira, nível
de emprego no
país continua
crescendo

valores e taxas de juros e créditos. Em contrapartida, o nível
de emprego continua crescendo.
“Pelo fato de ter boas reservas
financeiras e uma dívida interna

Justiça condena Volks
a pagar cestas de Natal
a afastados

Painel do Congresso

Devido ao impasse nas negociações com as
entidades patronais, os metalúrgicos de São
Paulo partiram para a luta empresa por empresa.
Segundo o sindicato local, já foram fechados 76
acordos individuais, garantindo aumento real,
correção de 100% do INPC e abono aos trabalhadores. A categoria, que tem data-base em 1º
de novembro, segue mobilizada e vários outros
acordos ainda podem ser fechados. Esse é um
bom exemplo para os metalúrgicos da Grande
Curitiba. Na luta por empresa, podemos avançar
e conquistar ainda mais benefícios!

análise | Boas reservas

Depois das Emendas 3 e 21,
os deputados federais ligados
aos empresários tentam novo
golpe contra os direitos dos
trabalhadores. É o Projeto de
Lei n° 4.302, de 1998, aprovado
recentemente pela Comissão de
Trabalho da Câmara dos Deputados. A medida permite que as
empresas terceirizem 100% de
sua produção, precarizando a
mão-de-obra e podendo obrigar
seus funcionários a virarem
pessoa jurídica, simples prestadores de serviço, sem nenhum
vínculo empregatício. Assim, os
patrões ficariam livres para não
cumprir a legislação, e direitos
históricos como carteira de
trabalho, aposentadoria, 13º
salário e FTGS, por exemplo,
seriam perdidos. Maracutaia
da grossa que até o presidente
Lula já tinha pedido o arquivamento há cinco anos, por meio
da mensagem presidencial nº
389/2003. Uma vergonha!

Notas

Após ser vetada pelo
presidente Lula, a
Emenda 3 está parada no
Congresso aguardando
sessão plenária para
análise dos vetos
presidenciais. Dificilmente
isso ocorrerá esse ano. A
medida impede a atuação
dos auditores fiscais do
trabalho e abre espaço
para o fim dos direitos dos
trabalhadores.

Passeata no centro de Curitiba, no dia 28 de maio, exigiu a redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais. Projeto está parado na
Câmara dos Deputados

Os trabalhadores da Methal Company, da CIC, se mobilizaram
e foram para a luta! Como resultado, conquistaram um valemercado no valor de R$ 60,00.
Foram necessárias cinco reuniões
de negociação entre Sindicato
e empresa para que o acordo
fosse fechado. Junto com o valemercado, veio também a correção
da grade salarial, com a aplicação
entre 5% e 10% nas faixas 1 e 2.
Além disso, os metalúrgicos conseguiram a redução do desconto
no valor da alimentação, que caiu
de R$ 44,00 para R$ 21,00. Valeu
a luta, companheiros!

Campeonato de
Futebol do SMC entra
na reta decisiva

Eliseu Tisato| SMC

Convenção 151 da OIT Convenção 158 da OIT
A medida que garante
a negociação coletiva
no serviço público já foi
aprovada Comissão de
Relações Exteriores da
Câmara. Antes de ir à
votação em plenário,
passará pela análise de
mais duas comissões: de
Trabalho e de Constituição
e Justiça. Tem boas
chances de ser aprovada
até a metade de 2009.

Apesar de receber
mensagem de aprovação do
presidente Lula, a medida
que impede as demissões
imotivadas foi reprovada
em fevereiro pela Comissão
de Relações Exteriores da
Câmara, por 20 votos a
1. Agora, a matéria será
analisada pelas Comissões
do Trabalho e de Constituição
e Justiça. Se for novamente
reprovada, será arquivada.

Não basta reclamar, é preciso participar!
Ficar só reclamando dos políticos é
fácil. Nós, trabalhadores, precisamos
ter uma participação mais efetiva na
esfera política. Se informar, cobrar e
também participar da vida pública dos

nossos municípios, estados e país. Termos
representantes da classe trabalhadora
nas Câmaras Municipais, Assembléias e
Governos, é de fundamental importância
para defender e ampliar nossos direitos!

O 2º Campeonato Metalúrgico de
Futebol Suíço entra, a partir de
novembro, em sua fase decisiva.
Até o fim desse mês, no mais
tardar no início de dezembro,
serão conhecidos os vencedores
das regionais CiC/Araucária, São
José dos Pinhais, Pinhais e Campo Largo. A disputa está muito
acirrada e emocionante. Para
quem gosta de um bom futebol,
vale a pena dar uma conferida.
Acesse o site do Sindicato (www.
simec.com.br) e confira as últimas notícias, fotos dos jogos e
o regulamento do campeonato,
que é promovido e organizado
pelo Sindicato.

