
Após greve, trabalhadores 
da Guanavi conquistam PLR
Os metalúrgicos da Guanavi endureceram e a 

empresa não viu outro caminho a não ser ceder 

a reivindicação sobre a PLR 2010. Após greve de 

um dia, a Guanavi concordou em pagar a primei-

ra parcela no valor de R$ 1.500 de antecipação 

no início de agosto. O valor da segunda parcela 

ficou em aberto para ser debatida ainda no 2º 

semestre deste ano.

Paralisação e luta garantem 
PLR de R$ 5.000 na Cabs 

Na Cabs, os metalúrgicos também cruzaram os 

braços na luta pela PLR 2010. Após três horas 

de paralisação, os trabalhadores conquistaram 

R$ 5.000 para 100% das metas e até R$ 6.000 

para superação. A antecipação de R$ 2.500,00 

já foi paga em 20 de julho e mais R$ 500 reais 

serão pagos dentro dos próximos 90 dias. A 

última parcela variável será depositada em 

fevereiro de 2011. O aumento em comparação 

ao ano passado chega a 40%!

Mobilização traz avanços 
aos metalúrgicos da Aethra 
Rui Barbosa 
Os trabalhadores da unidade da Aethra Rui 

Barbosa aprovaram em assembleia na porta 

de fábrica, em 9 de junho, a proposta e PLR 

da empresa para este ano. Os metalúrgicos 

concordaram com o beneficio de R$ 2.500,00 

para 100% das metas e R$ 3.000,00 para 110%. 

A primeira parcela fixa de R$ 1.800,00 já foi 

paga no dia 16 de junho. O pagamento da 

segunda quantia variável está prevista para 

janeiro de 2011.

Metalúrgicos da Brandl 
alcançam aumento de 40%
Os metalúrgicos da Brandl aprovaram em 

assembleia, no dia 25 de maio, a PLR 2010, 

com valor 40% maior que ano passado, em R$ 

2.100. Serão duas parcelas: a primeira de R$ 

1.000 já foi paga em junho e a segunda, de R$ 

1.100,00, será repassada em novembro. A única 

meta estipulada no acordo é referente às faltas 

injustificadas. 

Greve garante 100% de 
aumento na PLR da TI 
Automotive

Depois de dois dias de greve, metalúrgicos da TI 

Automotive conquistaram uma PLR com 100% 

de aumento em comparação a do ano passado. 

O valor é de R$ 2.000 para 100% das metas e 

R$ 2.200,00 para superação. A primeira parcela 

sai em julho e a segunda em janeiro. 

PLR de R$ 3.050 na Faurecia 
Escapamentos 
Trabalhadores da Faurecia Escapamentos 

também já conquistaram a PLR 2010. São R$ 

2.850,00 para 100% das metas e R$ 3.050,00 

para superação. Uma antecipação de R$ 

1.850,00 será paga até o final de julho. A 

segunda parcela ficou para janeiro de 2011.

Metalúrgicos da Jtekt 
conquistam aumento de 
140% de PLR

Os metalúrgicos da Jtekt conquistaram aumento 

de 140% na PLR deste ano em comparação a 

2009. A conquista só veio depois que os tra-

balhadores deram à empresa prazo legal de 48 

horas para entrar em greve. O valor total ficou 

em R$ 6.000,00, com adiantamento fixo da 1ª 

parcela de R$ 3.500,00, já pagos em junho. A 

segunda parcela variável está prevista para 

janeiro.

Metalúrgicos da Maflow 
fazem greve de três dias e 
garantem aumento de 133%

Metalúrgicos da Maflow endureceram e conquis-

taram uma PLR com aumento de 133% em rela-

ção ao ano passado. A conquista só aconteceu 

porque os trabalhadores agiram com firmeza e 

coragem nas negociações. Eles realizaram greve 

de três dias, até a empresa ceder. No final da 

luta, foi aprovada PLR de R$ 3.500 para 100% 

das metas com adiantamento de R$ 2 mil em 

julho. A segunda parcela, ficou marcada já para 

agosto desse ano.

Arotubi: Participação nos 
Lucros é conquistada após 
prazo legal de 48h para 
greve

Trabalhadores da Arotubi aprovaram em porta 

de fábrica a proposta de PLR 2010 da empresa. 

Pela proposta, o valor pago será de R$ 2 mil 

para 100% das metas.

PLR 2010 na Comau tem 
reajuste de 100%
Os metalúrgicos da Comau/CNH conquistaram 

100% de aumento de PLR em relação ao ano 

passado. A empresa pagará R$ 4 mil para alcance 

das metas com a primeira parcela de R$ 3.500 

sendo paga até o final de julho. Os trabalhadores 

da Comau Furukawa também fecharam acordo 

de PLR.

Metalsa: Luta garante PLR 
de R$ 4.500 

Após uma hora de paralisação e aprovação 

de uma contraproposta, os metalúrgicos da 

empresa situada em Campo Largo entraram para 

trabalhar com uma PLR total de R$ 4.500,00. 

A conquista aconteceu na manhã gelada do no 

dia 10 de junho.

Mobilização garante PLR 
90% maior na Pial Legrand 

A união e a mobilização dos trabalhadores 

garantiu um aumento de 90% em relação ao 

ano passado na PLR da Pial Legrand. Depois de 

uma hora de paralisação, eles conquistaram um 

beneficio com valor total de R$ 4.000,00.

Syncreon: Metalúrgicos 
aprovam PLR e encerram 
paralisação
Foi necessário paralisar as atividades por 24 

horas para se alcançar uma PLR 50% maior que 

a do ano passado. O valor total ficou em R$ 

3.000, conforme metas. 

Salário nominal ou valor 
mínimo na ABS Bombas
Em 13 de julho, metalúrgicos da ABS Bombas 

aprovaram a proposta da Participação nos 

Lucros e Resultados de 2010. A PLR na empresa 

prevê um salário nominal conforme atingimento 

das metas. O benefício deste ano conta com um 

valor mínimo de R$ 2.500.

Aumento de 218% na Perkins
Metalúrgicos da Perkins conquistaram uma PLR 

218% maior que a do ano passado. O valor pode 

chegar a R$ 3.500,00. Valeu a luta!

FIquE LIGAdo!
o quê: Assembléia para votação da pauta 
de reivindicações da Campanha Salarial 
2010 - Montadoras e Autopeças

quando: Segunda-feira, 26 de julho 
de 2010, às 19h00

Local: Sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos - Rua Lamenha Lins, 
981, Rebouças, Curitiba/PR

simec.com.br

37% 
é quanto cresceu a venda na Renault 
nos cinco primeiros meses deste ano 

em comparação ao ano passado

95%
é quanto cresceu o lucro da Volks 

nos primeiros três meses deste 
ano em comparação a 2009

120%
é o crescimento das vendas da Volvo 
no primeiro semestre desse ano em 

comparação a 2009
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A VoZ do METALÚRGICo

Acesse o Portal do Metalúrgico, um espaço 

produzido especialmente para você!

Nelsão se propõe a ser a voz do trabalhador na Assembleia Legislativa do PR.

Metalúrgicos da Volks aprovam a proposta de reajuste salarial em 2009

Assembleia na segunda-feira marca início  
da mobilização nas montadoras e autopeças 
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O 
diretor do SMC Nelson Silva de Souza, o Nelsão, 

se licenciou do Sindicato do Metalúrgicos para 

concorrer a deputado estadual nas eleições de 

outubro. A diretoria do SMC entende que a presença de 

um líder sindical na Assembleia Legislativa do Paraná é 

importante para fortalecer a defesa das bandeiras dos 

trabalhadores e as conquistas dos últimos oito anos. 

Sem a presença de alguém comprometido com a classe 

trabalhadora, vitórias como o salário mínimo regional 

correm o risco de acabar. 

A atuação de um líder sindical como deputado tam-

bém é importante para garantir, por exemplo, o respeito 

ao direito de greve. Sem ninguém na Assembleia para 

denunciar a intervenção indevida da Polícia em porta 

de fábrica, o atraso da violenta era Jaime Lerner pode 

voltar. "É muito importante termos um deputado para 

fiscalizar e denunciar esse tipo de abuso", afirma o 

presidente do Sindicato, Sérgio Butka. "Não podemos ver 

nossa ação sindical ser novamente prejudicada, como 

ocorreu nos anos 90, quando empresários usavam a 

Polícia Militar para desmobilizar, com violência, nossas 

lutas em porta de fábrica", alerta. 

Nelsão pode ser o primeiro representante da nossa 

categoria na Assembleia Legislativa do Paraná. "Na 

Câmara Municipal de Curitiba, já temos representação, 

com o companheiro Clementino Vieira (veja matéria 

nessa edição). Agora é hora de avançar também na 

representação política estadual", afirma Sérgio Butka. 

Vale lembrar que várias outras categorias profissio-

nais já têm representação na Assembleia Legislativa, 

como os bancários e os professores da rede estadual. 

Importante ressaltar também que a grande maioria 

dos atuais deputados estaduais tem compromisso com 

empresários, o que dificulta o avanço de projetos de 

interesse dos trabalhadores. 

quEM é NELSão
Trabalhador da Volvo, Nelsão começou a militar no 

Sindicato dos Metalúrgicos no final dos anos 80 e logo 

alcançou destaque pela sua ativa participação nas lutas 

em defesa dos trabalhadores. Participou das mobilizações 

do Fora Collor, em 1992, e foi uma das principais lide-

ranças na luta contra a venda da Copel, em 2001. Como 

sindicalista, liderou dezenas de mobilizações em porta 

de fábrica. Em 2008, foi eleito o vereador mais votado 

da história da cidade de Campo Largo, com 3.820 votos.

Se você ainda não tirou a sua foto cadastral, 

vá até a sede ou em qualquer uma das cinco 

subsedes do SMC e solicite! A foto é muito 

importante para a identificação do associado 

do Sindicato, principalmente em ocasiões nas 

quais o trabalhador estiver sem documentação.  

Veja os endereços da sede e das subsedes no 

site www.simec.com.br e compareça!

Nelsão se licencia do 
Sindicato para concorrer  
a deputado estadual
Líder sindical entra na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa 
para defender as bandeiras do trabalhador

N
esta segunda, 26 de julho, será 
dada a largada na Campanha 
Salarial 2010. Assembleia na 

sede do SMC, às 19h, irá votar a pauta 
de reivindicações para as montadoras 
Renault-Nissan, Volkswagen, Volvo e mais 

autopeças. Depois de aprovada, a pauta 
será referendada pelos trabalhadores nas 
portas de fábrica. Mais uma vez, vamos 

partir para a luta em defesa de aumentos 
dignos, que realmente valorizem a nossa 
mão-de-obra. Participe dessa luta! 

Cinco dias depois de se sindicalizar, 
trabalhadora ganha viagem ao Nordeste

ATENção ASSoCIAdo! 
Venha ao Sindicato fazer 
a sua foto cadastral!

Q
uando se filou ao Sindicato dos Metalúr-

gicos da Grande Curitiba no dia 23 de 

junho a metalúrgica Olinda Dias, da WHB 

Fundição nem imaginava o que aconteceria 

cinco dias depois. No dia 28 ela foi sorteada na 

promoção de sindicalização do SMC e ganhou 

uma viagem para as belas praias do nordeste 

brasileiro. 

Agora, Olinda vai agendar a melhor data 

para viajar junto com o seu marido, também 

metalúrgico, Clodoaldo Ferreira e sua filha 

Maria Eduarda. “Eu nem acredito! É a primeira 

vez que eu sou sorteada em alguma promoção. 

O próximo passo será agendar a melhor data e 

curtir o belo litoral do nordeste”, comemorou 

Olinda.

Desde fevereiro de 2010, o Sindicato realiza 

mensalmente o sorteio de uma viagem para o 

Nordeste para um sócio e seus dependentes. 

Para participar, quem já é sócio do SMC deve se 

recadastrar no site ou na sede ou subsedes do 

Sindicato. Para quem ainda não é sócio, basta se 

filiar ao SMC que automaticamente concorrerá 

à viagem.

Premiada no sorteio do SMC, a metalúrgica 
Olinda Dias irá conhecer as praias do 
Nordeste com seu marido e filha.

LuTA PoLíTICA
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Confira as recentes 
conquistas de 
PLR 2010 dos 
metalúrgicos da 
Grande Curitiba

CoNquISTAS
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Líder sindical 
metalúrgico 
Clementino Vieira 
assume como 
vereador em Curitiba

Centrais sindicais 
pressionam 
Congresso para 
aumentar reajuste 
do mínimo para  
R$ 570 Pág. 2

Sócio SMC tira foto cadastral na sede 
central do Sindicato

Na luta por uma PLR justa, trabalhadores 
da Cabs realizam paralisação de 3 horas

Após pressionar 
empresa, trabalhadores 
da Jtekt conquistam PLR 
de R$ 6.000,00

Metalúrgicos da TI Automotive fizeram uma greve 
de dois dias antes de aprovar a proposta da empresa

Graças à mobilização dos trabalhadores a empresa 
aceita pagar uma PLR de R$ 3.500

Trabalhadores da Pial Legrand conquistam PLR de R$ 
4.000,00

Metalúrgicos da Metalsa não se intimidam com o frio 
e fazem paralisação na luta pela PLR 2010

Metalúrgicos da Arutubi aprovam em Assembleia 
proposta de PLR da empresa

Fique ligado, o próximo sorteio será realizado no dia 26 de julho

ouTRAS SEçõES: 

Veja alguns dos últimos acordos fechados. Várias negociações estão em andamento.

Campa-
nha de 

Sindica-
lização, 

Metal 
Clube, 

e muito 
mais

Metal TV:
Digite as matérias na ferramenta 

de busca e confira!



U
m balanço das negociações salariais 

de 2009 realizado pelo Dieese (Depar-

tamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos) revela mais uma 

grande conquista do movimento sindical. Apesar 

de todo o barulho em torno da crise econômica, 

os sindicatos conquistaram mais um ano de 

bons resultados nas negociações salariais dos 

trabalhadores.

De acordo com o estudo, as entidades 

sindicais tiveram um papel importante ao 

exigir e apoiar iniciativas governamentais que 

fortaleceram o aquecimento do mercado interno. 

O resultado da unidade é refletido em números 

favoráveis. Em 2009, 80% das negociações 

salariais realizadas por 692 categorias de 

trabalhadores conquistaram aumento real. 

Para este ano, o Dieese prevê um ano ainda 

melhor! As estimativas atuais apontam para um 

ano de crescimento robusto e expansão do nível 

de emprego. Ou seja, 2010 pode ser ainda mais 

positivo para a negociação coletiva de salários.   
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M
ais uma vez chegou a hora 

de irmos às urnas para eleger 

nossos representantes. Muitos 

de nós já entenderam a importância 

da participação ativa nesse processo 

eleitoral. Mas ainda tem gente que não 

faz questão de entrar nessa luta, meio 

que dizendo: "Eleições? E eu com isso?" 

Uma rápida leitura dos fatos, porém, 

prova que nós, trabalhadores, temos 

sim "muito com isso!"

Hoje, o quadro político paranaense, 

em especial o dos deputados estaduais e 

federais, é composto na grande maioria 

por representantes do empresariado. 

Depois de eleitos, eles tiram a cara-

puça de bonzinhos e se posicionam a 

favor dos empresários, contra a classe 

trabalhadora. Um exemplo desse pro-

blema aqui no Paraná é o projeto de 

regulamentação do mínimo regional, 

que prevê um reajuste anual obrigatório 

para o piso estadual, independente de 

quem seja o governador. O projeto está 

engavetado na Assembleia Legislativa 

desde o início do ano, esperando a boa 

vontade dos deputados estaduais para 

entrar em votação. Como a maioria 

deles é bancada por grandes empresas, 

o projeto vai continuar engavetado e 

nem deve mais ser votado neste ano. 

Outro fator que aumenta a impor-

tância da nossa participação ativa no 

processo eleitoral desse ano é o risco 

da "direitona" voltar ao comando do 

Estado. Se o velho grupo de Jaime 

Lerner voltar ao poder estadual, volta 

junto com ele a Polícia Militar se me-

tendo nas nossas mobilizações, com 

violência, como já ocorreu muitas vezes 

na era Lerner. Corremos o risco de ver 

ir por água abaixo todos o avanço que 

alcançamos nos últimos anos.

Por tudo isso, precisamos mostrar 

a nossa força e votar em candidatos 

comprometidos com os trabalhadores. 

Chega de políticos que só rezam a car-

tilha das grandes empresas. Precisamos 

eleger gente compromissada com as 

nossas bandeiras. Em nível nacional, 

Lula já provou pra todo mundo o que 

uma pessoa comprometida com o tra-

balhador é capaz de fazer em benefício 

de uma nação. Agora, é hora de nós, 

do Paraná, seguirmos esse mesmo 

caminho! Vamos eleger candidatos 

compromissados com os trabalhadores 

e com as nossas bandeiras de luta!

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

André Nojima | SMC

Vamos eleger 
candidatos 
comprometidos 
com o trabalhador!

Time da Nilko  
levanta a taça do 
Campeonato  
Metalúrgico de Futebol

Empresas estão proibidas 
de realizar exame de HIV 
em trabalhador

EdIToRIAL

   Vamos mostrar a força 

dos trabalhadores e votar em 

candidatos que defendam os 

interesses da classe trabalhista.“

A
s centrais sindicais estão lutando para 

que o valor do salário mínimo para 

2011 seja reajustado para R$ 570. Um 

valor abaixo disso, não daria aumento real ao 

trabalhador. “Vamos conversar com os líderes 

do Congresso Nacional visando sensibilizá-los 

sobre a importância de um bom reajuste para 

o salário mínimo. Entendemos que um reajuste 

digno para o mínimo é uma forma de distribuir 

renda e fortalecer o mercado interno, aumentan-

do o consumo, a produção e, consequentemente, 

gerando novos postos de trabalho”, afirma 

Miguel Torres, presidente em exercício da Força 

Sindical.

O primeiro round dessa luta já foi ganho. 

As centrais pressionaram e conseguiram evitar 

que o reajuste do salário mínimo ficasse esta-

belecido abaixo da inflação. A vitória aconteceu 

no início de julho durante a votação da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2011 (LDO 2011), 

no Congresso Nacional. 

Pelas contas do governo, o mínimo deveria 

pular dos atuais R$ 510 para R$ 535, proposta 

que não daria aumento real ao trabalhador. Por 

causa disso, as centrais convenceram líderes 

partidários do Congresso a não votar o aumento 

nesses termos. Assim, houve um acordo entre 

o governo e a oposição para jogar a decisão do 

valor do novo mínimo para o próximo presiden-

te do Brasil, no ano que vem. A luta continua!

O 
que era para ser um beneficio de R$ 

2.090,00, acabou avançando para R$ 

4.000,00 conforme atingimento das 

metas. O aumento de 91% marca a conquista 

dos cerca de 300 metalúrgicos da ThyssenKrupp 

Bilstein (antiga TK Sofedit) após três dias de 

greve na luta por uma Participação nos Lucros 

e Resultados digna. O valor conquistado foi 

definido pelo chão de fábrica no final da tarde 

desta segunda-feira (19), em assembléia do SMC 

e encaminhado para a direção da empresa. Após 

alguns minutos de negociação com os diretores 

sindicais, a TK aceitou a contraproposta que 

prevê uma primeira parcela fixa de R$ 3.000,00, 

paga em julho, mais uma segunda parcela em 

janeiro de 2011, de valor variável, conforme 

metas. 

A vitória dos trabalhadores foi marcada 

principalmente neste último dia de greve. A 

indústria de autopeças situada em São José 

dos Pinhais acionou a Policia Militar para 

barrar a manifestação. Mas, de forma pacífica 

e com muita coragem, os metalúrgicos não se 

intimidaram e mantiveram as mobilizações em 

frente à empresa. A TK chegou a colocar faixas 

anunciando novas vagas para fazer pressão 

T
rabalhadores da Nilko, em Pinhais, paralisaram as ativi-

dades no último 16 de julho e conquistaram redução da 

jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução 

de salários. Além dessa conquista, os metalúrgicos também 

tiveram da empresa o compromisso de negociação de diversas 

reivindicações, em um prazo de 60 dias. Entre os itens estão a 

criação de um vale-mercado no valor de R$ 150, implantação 

de uma política de cargos e salários, plano de saúde familiar, 

multifuncionalidade nos setores da empresa e mudança na 

forma de pagamento da PLR, que ao invés de proporcional seja 

estabelecido um valor fixo. 

SuPERMERCAdoS ZAMPRoGNA
Matriz: Rua DR. Plínio Gonçalves Marques, 10 – Bairro 

Pinheirinho - Curitiba-PR - Fone: (41) 3349-4774

Filial: Rua General Potiguara, 2895 - Bairro Fazendinha - 

Curitiba-PR - Fone: (41)-3245-4242

oTELLo ModAS
Seis lojas, localizadas nos bairros Água Verde, Jardim das 

Américas (Shopping Jardim das Américas), Centro, Juvevê, 

Portão (Shopping Palladium).

Fone: (41) 3014-9333 / 3342-3333

O
s milhares de trabalhadores metalúrgicos 

de Curitiba têm agora um novo repre-

sentante na Câmara Municipal. O diretor 

licenciado do SMC, Clementino Vieira, tomou 

posse como vereador da capital, em solenidade 

realizada no último dia 9 de junho. O líder sindical 

assumiu a vaga de Algaci Tulio, que deixou o 

cargo para ser secretário do Governo do Estado 

para assuntos da Copa do Mundo 2014. Em 

seu primeiro discurso no legislativo municipal, 

Clementino afirmou que terá como vereador a 

mesma postura que tem como dirigente sindical. 

“Meu gabinete está aberto aos trabalhadores. Vou 

honrar cada um dos 3.424 votos que recebi nas 

últimas eleições, sendo o porta-voz das reivindi-

cações dos companheiros e companheiras. Meu 

principal objetivo como vereador é criar projetos 

e ações que beneficiem a classe trabalhadora e 

as comunidades mais carentes de nossa cidade”, 

afirmou. Além de diretor licenciado do SMC, Cle-

mentino também é presidente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM).

FALE CoM o VEREAdoR!
O gabinete do vereador Clementino está 

aberto aos metalúrgicos! Aproveite este espaço 

e envie sua sugestão ou reclamação sobre o 

município para o e-mail: clementino.vieira@

cmc.pr.gov.br. Se preferir fazer uma visita pes-

soalmente, o endereço da Câmara é Rua Barão 

do Rio Branco, s/n, centro, Curitiba-PR, fone 

(41) 3350-4652. O gabinete fica no 2º andar 

do anexo 1. Acesse também o site do vereador: 

www.clementinovieira.com.br.

Em resposta à corrupção descoberta 

recentemente na Assembleia Legislativa do 

Paraná (ALEP) de desvio de verbas e contra-

tação de funcionários fantasmas, o Sindicato 

dos Metalúrgicos da Grande Curitiba e a Força 

Sindical do Paraná aderiram ao Movimento O 

Paraná que Queremos. Criado pela sociedade 

indignada com as denúncias de corrupção na 

Assembleia, ele tem como principal objetivo 

a aprovação do “Pacote Transparência”, que 

trará mais ética para a Assembleia. Agora, os 

diretores do Sindicato estão coletando assi-

naturas nas fábricas em apoio ao Movimento. 
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Senado aprova ampliação da licença-maternidade de quatro para seis meses

O Senado Federal aprovou, em 7 de julho, a PEC que altera a licença-maternidade de 120 para 180 dias 
em empresas públicas e privadas. A proposta será votada ainda em segundo turno no senado e depois segue 

para análise na Câmara dos Deputados. Somente após aprovação na Câmara, o texto vai à promulgação. 
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Projetos prevêem incentivos fiscais às empresas que  
contratarem jovens entre 18 e 24 anos

Dois projetos em tramitação no Congresso Nacional, que tratam da concessão de incentivos 
fiscais a empresas que admitirem funcionários nessas faixas etárias, serão analisados pela 

Comissão de Assuntos Econômicos ainda este mês. 

Força Sindical e outras centrais exigem 
aumento do mínimo para R$ 570

Após três dias de greve, metalúrgicos 
da TK conquistam PLR 91% maior! 

Trabalhadores da Nilko paralisam atividades 
e conquistam jornada de 40 horas 

SMC fecha mais dois convênios do Cartão Fidelidade

Metalúrgicos têm vereador em Curitiba!

Mobilização garante boas conquistas nas 
negociações salariais de 2009 no Brasil

SMC participa ativamente do  
Movimento o Paraná que queremos 

Entidades ganharam o primeiro round na luta por um reajuste real do salário mínimo. 
Objetivo agora é pressionar o Congresso e candidatos a presidente Trabalhadores alcançaram Participação nos Lucros no valor de R$ 4.000,00

Centrais pressionaram Congresso e evitaram reajuste de apenas R$ 25 que estava para ser votado.

Metalúrgicos recebem a taça de 
campeão e comemoram com amigos 
e familiares

Apesar das tentativas da empresa de acabar com a manifestação na porta de fábrica, os 
trabalhadores não se intimidaram e graças a isso, alcançaram mais esta conquista. 

Metalúrgicos da Nilko prometem manter mobilização pelas demais 
reivindicações

“Serei o porta-voz das reivindicações 
dos trabalhadores na Câmara”, afirma 
Clementino

Metalúrgicos da VW, em São José dos Pinhais, conquistaram 8,3% de reajuste salarial após 17 dias de greve.

Nas mobilizações de 8 de junho, Butka afirmou que "essa luta só termina em 3 de 
outubro, dia das Eleições 2010".

Dieese mostra que sindicatos garantiram mais um ano de conquista para o trabalhador. 
Previsão para 2010 é ainda mais positiva!

80% 
das  

negociações 
salariais de 

2009 tiveram 
aumento real

Iniciativa da sociedade civil 
tem como principal objetivo 
a aprovação do “Pacote 
Transparência”, que trará mais 
ética para a Assembleia

psicológica. Além disso, convocou trabalhadores 

das unidades de Minas Gerais e São Paulo para 

manter a fábrica funcionando, bancando custos 

de avião e hotel. Em nada adiantou. Os traba-

lhadores do Paraná não afrouxaram e, no final, 

alcançaram a merecida vitória! Valeu a luta!!!

Serviço aos associados

PRESENçA – Categoria está representada na Câmara Municipal por Clementino Vieira, diretor 
licenciado do SMC

Metalúrgicos poderão ganhar créditos ao comprar na Otello Moda Masculina e no Supermercado Zamprogna

M
ais duas empre-

s a s  f e c h a r a m 

convênio com o 

Sindicato. Agora, quem tem 

o Cartão Fidelidade SMC 

ganha créditos ao comprar 

na Otello Moda Masculina 

e nos Supermercados Zam-

progna. Confira o endereço 

dos estabelecimentos e 

aproveite!

FIquE LIGAdo! Em breve, mais detalhes dos novos conveniados no metaltv.com.br!

Lá e cá! Em final emocionante, 
time de Pinhais venceu WHB 
Brutus por 6 a 4

Agora, as empresas estão proibidas de 

realizar exames de HIV (Aids) e expor 

de forma discriminatória seus trabalhadores. 

A proibição teve viabilidade com a Portaria 

1.246, de 25 de maio de 2010, do Ministério 

do Trabalho e Emprego.  Uma Convenção 

da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) de 1968, usada pelo ministro Carlos 

Lupi ajudou na decisão. Nela, consta o alerta 

que “proíbe todo tipo de discriminação no 

emprego e profissão”.   

E
m um jogo repleto de viradas no 

placar, os metalúrgicos da Nilko 

venceram os companheiros da WHB 

Brutus (CIC) pelo placar de 6 x 4 e levanta-

ram a taça do Campeonato Metalúrgico de 

Futebol. A partida foi realizada no último 

domingo (18), no Metal Clube de Campo, em 

São José dos Pinhais. 

O apito final deu sinal verde para os tra-

balhadores da empresa situada em Pinhais, 

subirem no alambrado e comemorarem junto 

com amigos e familiares. 

Logo após, diretores do Sindicato dos 

Metalúrgicos da Grande Curitiba entregaram 

o troféu para os campeões e ressaltaram a 

confraternização entre a categoria. Para-

béns aos trabalhadores da Nilko e a todos 

que participaram desta competição. Este  

campeonato só fortalece a nossa categoria.

MEdALHA dE BRoNZE
Os metalúrgicos da AAM do Brasil (Arau-

cária) venceram o time da Omeco Emetal (CIC) 

pelo placar de 5 x 3 e faturaram o 3º lugar.

CoNFIRA AS PREMIAçõES:

• 1º lugar: Nilko

• 2º lugar: WHB Brutus

• 3º lugar: AAM do Brasil

• 4º lugar: Omeco Emetal

• Artilheiro: Fabio Pereira (Nilko)

• Goleiro: Jaque Anderson (Nilko)

• Atleta destaque: Antonio Valmor 

(Omeco Emetal)

• Técnico destaque: Aparecido Gomes 

(Conduspar)

• Troféu disciplina: Omeco Emetal 

SAIBA MAIS! 
Confira o Balanço 2009 no link Artigos e 

Estudos do site www.simec.com.br 


