Notas
Força Sindical
entrega prêmios
aos ganhadores do
1º de Maio Solidário
Os 45 prêmios sorteados durante o 1º de
Maio Solidário da Força Sindical do Paraná
foram entregues no dia 7 de maio, na sede
centraldo Sindicato dos Metalúrgicos da
Grande Curitiba. Os diretores da Força Sindical
realizaram a entrega de cinco automóveis 0
km, 10 motos 0 km, 10 computadores, 10
refrigeradores e 10 televisores. Para concorrer
ao sorteio, os participantes do 1º de Maio realizaram a troca de alimentos não perecíveis por
cupons. Além disso, os trabalhadores também
ganharam um cupom do Sindicato.
O presidente da Força Sindical e do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio
Butka ressaltou a importância da arrecadação
de alimentos que é feita graças aos sorteios.
“Esse ano arrecadamos quase 30 toneladas
de alimentos não perecíveis. Com isso, será
possível ajudar muita gente que precisa. O
principal objetivo do 1º de Maio é despertar
a solidariedade”, disse ele.
Durante a cerimônia de entrega, Butka
apontou ainda a importância do papel do
Sindicato. Ele destacou que a entidade sindical é o principal apoio dos trabalhadores na
luta por mais direitos e melhores condições
de trabalho.

Força Sindical apóia a
criação de novo índice
para aposentadorias
A Força Sindical do Paraná apóia a criação de um novo índice para o cálculo dos
benefícios das aposentadorias. De acordo
com o presidente da entidade, Sérgio Butka,
o fim do fator previdenciário tem que estar
atrelado à criação de um índice alternativo.
“Não adianta o Congresso aprovar o fim
do fator previdenciário sem colocar junto
à medida uma proposta de criação de um
novo fator. A previdência não pode ficar
com fator nenhum”, explica ele.
De acordo com o vice-presidente do
Sindicato Nacional dos Aposentados e
diretor da Força Sindical, Paulo José Zanetti, uma opção para a previdência seria
voltar a utilizar o antigo fator 85/95. “Com
esse cálculo nem os trabalhadores nem a
previdência sairiam lesados”. No cálculo
do fator 85/95 é feita a soma da idade do
contribuinte mais o tempo de contribuição
deste, o resultado dessa equação tem que
ser 85 para mulheres e 95 para homens.

Trabalhadores discutem
propostas para entregar
aos "presidenciáveis"
O estádio do Pacaembu, em São Paulo,
deverá receber um grande público no próximo
dia 1º de junho, às 10h. Só que desta vez,
não será para sediar algum jogo de futebol,
mas sim, para que seja definido um projeto
nacional de desenvolvimento para o país,
elaborado pelos trabalhadores. É a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, evento
organizado pela Força Sindical e outras
centrais. O objetivo principal é definir a
proposta unitária dos trabalhadores para
depois entregá-la a todos os candidatos à
Presidência da República.

SMC oferece vacina
da H1N1 a preço de
custo para sócios
e dependentes
O Sindicato adquiriu as
vacinas por causa da falta da
mesma no mercado e por que
algumas faixas etárias não se
enquadravam nas previstas
pelo governo.
Aproveite, o número de
vacinas é limitado!
Apenas R$ 40,00
Local: Sede central do Sindicato
dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Endereço: Rua: Lamenha Lins,
981, Rebouças. Horário: Segunda à
Sexta – das 8h às 12h e das 13h30
às 16h/ Sábado – das 08h às 11h30
Informações:
41 3219-6476 / 6498 / 6480
A vacina é tríplice e protege contra
as gripes sazonais I e II e H1N1
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PIB deve crescer 6,3% em 2010, aponta Banco Central
Segundo o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, o Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil deve crescer 6,30% em 2010. A previsão anterior
era de 6,26%. Para 2011, o crescimento previsto é de 4,50%.
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15ª MetalFest celebra 90 anos do Sindicato e
destaca bandeiras de luta dos metalúrgicos

Renault
puxa
AUMENTOS
aumentos históricos
RECORDES!!! no valor da PLR

8 mil pessoas participaram da maior festa da categoria metalúrgica no domingo,
16 de maio, realizada no MetalClube de Campo, em São José dos Pinhais

C

omo parte das comemorações dos 90
anos de fundação do Sindicato dos
Metalúrgicos da Grande Curitiba, o
SMC realizou em 16 de maio, a 15ª MetalFest. O evento, que ocorreu no MetalClube
de Campo, em São José dos Pinhais, contou
com a participação de 8 mil pessoas. Além
da família metalúrgica, estiveram presentes
na maior festa da categoria lideranças
sindicais e políticas.
A 15ª MetalFest teve como principal
atração um show com Netinho de Paula, que
veio homenagear os metalúrgicos da Grande
Curitiba nessa data tão importante. Além
disso, a programação da festa contou ainda
com outras apresentações musicais, um
espaço com brinquedos para as crianças e
com o Grande Bingo Metalúrgico. No evento
também foi realizada uma homenagem aos
metalúrgicos que completam 20 anos de
sindicalização em 2010, que receberam um
diploma de sócio benemérito.
O presidente do Sindicato, Sérgio Butka

Conquista na montadora puxou para cima os aumentos em dezenas de outras empresas

A
Butka convoca os trabalhadores a
participar das ações do Sindicato
destacou as principais bandeiras de luta
da categoria: redução da jornada, melhores
condições de trabalho e melhores salários.
Butka ressaltou ainda a importância da

participação dos trabalhadores na luta
sindical. “Precisamos estar cada vez mais
unidos em busca de mais conquistas para
os trabalhadores metalúrgicos”, afirmou ele.

Instituto lança cartilha de
combate à violência contra a mulher

Show de Netinho de Paula foi a
principal atração do dia

Durante a 15ª MetalFest, o Instituto
de Defesa dos Direitos Humanos (IDDEHA) lançou a cartilha de combate à
violência contra a mulher. De acordo
com o presidente do instituto, Paulo
Pedron, o objetivo do material é conscientizar os trabalhadores no combate
à violência contra a mulher. Dentro da
cartilha estão direcionamentos de como

a mulher deve proceder quando é violentada: quais são seus direitos, onde ela
deve ir, com quem deve falar, etc. “Decidimos lançar essa cartilha nesse evento
pela importância que tem a MetalFest
para a categoria trabalhista”, afirmou
ele. A cartilha será disponibilizada nos
centros de atendimento à mulher em
Curitiba e Região Metropolitana.

SMC recebe inscrições para cursos de
mecânica básica, programador de CNC e inglês

conquista histórica de 89% de aumento na
PLR da Renault puxou para cima a conquista
do benefício em toda a nossa categoria! Em
dezenas de outras empresas, essa influência
positiva já se materializou em bons aumentos. Em
vários casos, eles passam de 100%.
Nesse embalo, a nossa luta por uma PLR justa e
digna pegou fogo nas últimas duas semanas. Milhares
de trabalhadores se mobilizaram e exigiram que as
empresas deixem a choradeira de lado e abram um
pouco a mão na hora de pagar a Participação nos
Lucros e Resultados. Em vários casos partimos para
greve. Até agora, já conquistamos mais de 40 acordos,
a grande maioria com aumentos históricos.
Nas montadoras, os trabalhadores iniciaram a
mobilização já dando o recado de que não seria aceito
valor menor do que os pagos em outras plantas.
Como as empresas "deram uma de surda", teve quatro
dias de greve na Renault e um na Volvo. Diante da
força da mobilização, as montadoras voltaram atrás
e atenderam as reivindicações. Assim também tem
sido em outras empresas! Os trabalhadores estão
repudiando qualquer desculpa esfarrapada e estão
endurecendo na mobilização. Confira nesta edição do
jornal A Voz do Metalúrgico os resultados dessa luta!

4 dias
de greve

89%

de aumento
na Renault!
•
•
•
•
•

1 dia
de greve

65%

de aumento na volvo!
•
•
•
•

R$ 9.000,00 de valor mínimo
Aumento de 65% em comparação a 2009
Valor total pode chegar à R$ 50.000 conforme
tabela variável
1º parcela de R$ 5.000,00 já em maio

3 dias
de greve

Fique Ligado! A Escola Sindical Mathias Alenor Martins fica na Rua Santa Fé, n° 45, Jardim
Nossa Terra, Cidade Industrial de Curitiba. Fone: (41) 3219-6459 / 6422

Vem aí!!!

4º sorteio

de mais um pacote turístico ao Nordeste!

É dia 31 de maio!
1 - Ao fazer o recadastro, tenha
em mãos seus documentos
pessoais e o Cartão SMC.
2 - Se o recadastramento for feito
de forma incorreta, o filiado
não participa do sorteio.
3 - Se você tiver dependente a
ser alterado ou inserido, deve
fazer o recadastro pessoalmente, nas secretarias da sede e
das subsedes.

Pacote com transporte e hospedagem,
para o sócio titular e dependentes!
Sorteios todos os meses!
Para se filiar e concorrer, vá até a sede ou a uma das
subsedes do Sindicato e preencha a ficha de sindicalização.

O sorteio mensal será transmitido ao vivo pelo
site www.simec.com.br!

33%

de aumento na BOSCH!
Quem já é filiado
também pode concorrer!
Basta fazer o
recadastramento no site
www.simec.com.br/recadastro
ou nas secretarias do Sindicato!

27%

de aumento na VOLKS!
•
•
•
•

Filie-se já ao
SMC e concorra!

•
•
•
•
•

R$ 4.000,00 de valor mínimo
Aumento de 33% em comparação a 2009
R$ 5.000,00 para 100% das metas
1ª parcela de R$ 3.500,00 já em maio
Dias parados não serão descontados

R$ 9.000,00 para 100%
das metas
Aumento de 89,5%
em comparação a 2009
Valor mínimo de R$ 7.500,00
1º parcela de R$ 4.750,00
já em maio
2º parcela em
fevereiro de 2011

Quem luta
conquista!
Aumentos
em várias
empresas
passam
de 100% Confira
nas
págs. 2 e 3

Aulas começam na primeira semana de junho, na Escola Sindical da CIC
O Sindicato está com as inscrições abertas
para os cursos de mecânica básica, programador de CNC e inglês. As aulas ocorrem na
Escola Sindical Mathias Alenor Martins, anexa
à subsede CIC do SMC. O curso é exclusivo
para associados e dependentes, e começa
na primeira semana de junho, ou assim que
as turmas forem fechadas. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas na sede ou em
qualquer uma das subsedes do Sindicato. É
necessário apresentar cartão de sócio, RG,
CPF e xerox do histórico escolar. A idade
mínima para participar é de 16 anos.
“Investir na educação e na qualificação
profissional é uma de nossas principais
bandeira de luta. O mercado de trabalho está
cada dia mais competitivo. Por isso, é preciso
que o trabalhador esteja bem preparado para
conquistar a sua vaga”, afirma o presidente
do Sindicato, Sérgio Butka.

Filiado à

1º parcela de R$ 3.800,00 paga ainda em maio
Aumento de 27% em comparação à 2009
2º parcela será discutida no 2º semestre
Objetivo para 2ª parcela: conquistar uma PLR no
mesmo nível de Renault e Volvo.

Volvo

2.800

R$ 9.000,00 (M ín.)

Benteler

270

R$ 4.400,00

SNR

110

4,6 salários
nominais

R$ 3.000,00

Brasil Sat
Sta. Cândida

700

R$ 3.000,00

Keiper

180

WHB
Usinagem

1.000

R$ 3.000,00

Gauss

170

2,5 salários
nominais

Perfipar

580

2,4 salários
nominais

Faurecia
Pinhais

740

R$ 2.850,00

Simoldes

130

R$ 2.000,00

Methal
Company

130

R$ 2.000,00

Hubner

250

R$ 2.000,00

66

R$ 3.000,00

Bosch

0%
%
67
Peguform

CNH

Faurecia Quatro Barras

10

10
Keiper

Volvo

Methal Company

33
%

600

%

R$ 3.000,00

WHB
Fundição

Renault

Brafer

Gauss

Volkswagen

Conduspar

Greves marcam mobilizações pela PLR!

Gans

120

2 salários nominais

Furukawa

300

5% dos lucros da
empresa em 2010
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Quando a empresa insiste
em não atender a reivindicação do trabalhador, o último
recurso é a greve. Tem sido
assim em várias das mobilizações de PLR nesse ano,
sempre com muita coragem e
determinação de trabalhadores e Sindicato.
Até o fechamento dessa
edição, metalúrgicos da Rodolinea ainda estavam em greve,
em protesto contra a postura
muquirana e intransigente da
empresa.

Mobilizados, metalúrgicos da Brafer deram exemplo de luta
nessa campanha. Greve na empresa durou cinco dias.

Presidente do SMC e da
Força Sindical do Paraná

“

"Sem a atitude firme
dos trabalhadores,
as conquistas históricas
desse ano não teriam
sido possíveis!"
É a atitude dos trabalhadores
que está viabilizando as conquistas
históricas de PLR desse ano. Sem
essa atitude, os aumentos de 65%, de
89%, e de mais de 100% não teriam
sido possíveis. A postura firme e
decidida é que fez toda a diferença.
O resultado dela agora se reflete
no bolso daqueles que aceitaram o
desafio e partiram para a luta. Onde
teve atitude, teve conquista.

“

"Onde teve atitude
teve conquista!"

%

Brasil Sat CIC 700

35

R$ 3.800,00
(1ª parc)

25
%

3.600

WHB Usinagem

%

Volkswagen

%

R$ 3.000,00

%

900

WHB Fundição

Perfipar

10

Brafer

Brasil Sat Santa Cândida

%

R$ 4.000,00 (Mín.)
R$ 5.000,00 (Máx.)

87

3.500

59

Bosch

27
%

R$ 4.000,00

0%

360

6%

R$ 4.000,00

0%

Sérgio Butka,

Peguform
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Mais de 30.000
trabalhadores já
conquistaram
a PLR 2010!!!

R$ 5.000,00

11

200

André Nojima | SMC

Em dezenas
de outras empresas
ainda estão ocorrendo
mobilizações!

Brasil Sat CIC

89

Haas do BR

1.800

Simoldes

13
0%

CNH

Benteler

0%

R$ 9.000,00

Tem que
ter atitude!

Aumentos
em comparação
ao ano passado
chegam a 137%!!!

13

5.200

0%

Renault

13

PLR 2010

65

Nº de
Trabs.

Confira os aumentos na PLR conquistados
pelos metalúrgicos que se mobilizaram!

30
%

Empresa

Resultado da luta!
7%

Veja o valor de algumas
das PLRs conquistadas nesse ano!

13

Dinheiro no bolso!

EDITORIAL

Empresa

tempo em greve

Renault

5 dias

Volvo

1 dia

Bosch

3 dias

Brafer

5 dias

Rodolinea

em greve há 4 dias

Essa firmeza de posição é o
pulo do gato das nossas conquistas.
Sozinho, o Sindicato não pode fazer
nada. É essa atitude firme do trabalhador que dá força para o Sindicato
na mesa de negociação. O Sindicato
é o instrumento de organização e
liderança da categoria. Mas se o
trabalhador não der o suporte, não
lutar junto, as coisas não acontecem. É o metalúrgico mobilizado,
em porta de fábrica, reivindicando
os seus direitos, que garante boas
negociações como as desse ano.

“

"É essa postura firme
que nos consolida
como referência de luta
no Brasil!"

Parabéns aos metalúrgicos com
atitude, que partiram para a luta e
garantiram esses avanços históricos!
É essa postura firme que nos consolida
cada vez mais como referência nacional de luta! É essa força que temos que
manter nas campanhas salariais desse
ano, que começam em setembro! Com
a atitude e a garra que demonstramos
na luta pela PLR, com certeza vamos
conquistar bons acordos na data-base!
Valeu a luta! Valeu a atitude! Parabéns,
companheiros!

“

"Vamos manter
essa mesma atitude
nas campanhas
salariais desse ano!"

