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Paraná

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba

Prazo dado!

Campanha
Sindimaq e
Sindimetal

Assembleia Geral da categoria rejeita a proposta patronal de apenas 8% e exige uma resposta às suas reivindicações.
O descaso do patronal será entendido como um rompimento das negociações e com isso o Sindicato vai entrar 2014
intensificando a mobilização na luta por empresa com assembleias em porta de fábrica, protestos, paralisações e até greve!
O negócio vai ser ferver o kisuco até o patronal respeitar o trabalhador. Aí depende de você, companheiro: ou você espera pelo
patronal e morre sentado ou vai pra luta e conquista um reajuste decente!
Reivindicação dos
trabalhadores

Assembleia da categoria rejeita proposta patronal e aprova ultimato: Sindicato vai entrar 2014
fervendo caso descaso do patronal continue com os trabalhadores

Financiamento de empresas em campanhas
eleitorais na mira da sociedade civil organizada

1

Para acordo de 1 ano
(2013/14), mínimo de 10% de
reajuste sem teto com abono
de 50%

2

Para acordo de 2 anos
(2013/15) INPC+3,5% (2013) e
INPC +2,5% (2014) com
abono de 50%

3

Abono salarial no valor de
50% do salário nominal para
dezembro de 2013 e 2014

4

Garantia do reajuste, sem teto,
para todas as faixas salariais
com reflexo no piso e demais
clausulas econômicas

Verão

Aproveite a estrutura de
lazer do Sindicato

Metalclube de praia, Metalclube de campo e Formar
Guaraqueçaba: SMC oferece estrutura para o associado (a)
aproveitar o verão com sua família.
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Enquato Supremo Tribunal Federal debate fim do financiamento empresarial, a sociedade se organiza. Força Paraná passou
novembro inteiro divulgando projeto de reforma política de movimento de combate a corrupção eleitoral
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Saiba onde usar
o seu Cartão
Fidelidade

sérgio butka:

Vamos manter
a mesma garra
em 2014
Pág. 3

Curta e siga o
SMC nas redes
sociais!
Sindicato dos
Metalúrgicos
da Grande
Curitiba

@soumetalurgico

Centro de Lazer do SMC, em Matinhos: mais uma opção para você curtir as férias

Veja os principais acordos de PLR da categoria
EMPRESAS

PLR

EMPRESAS

PLR

EMPRESAS

PLR

1

Volvo

30000

11

Magna Cosma

9000

21

Gestamp

8400

2

Renault

18000

12

Aethra

9000

22

Trox

8000

3

Aker Solutions

16500

13

Faurecia

8580

23

Pial Legrand

7700

4

CNH

14000

14

Jtekt

8580

24

S.A.S

7560

5

Volks

13.625

15

Peguform

8580

25

Brafer

7500

6

WHB

12000

16

TK Presta

8580

26

Munters

7000

7

TI Brasil

10600

17

Keiper

8580

27

Bosch

7000

8

Furukawa

10000

18

Pirelli

8500

28

Brandl

6000

9

Cabs

9600

19

Benteler

8500

29

PK Cables

6000

10

Nitida

9600

20

AAM do Brasil

8400

30

Hübner

6000

Atenção companheirada!

Recesso
de final
de ano no
sindicato

De 23/12/2013 a 13/01/2014, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba estará em
recesso. Apenas a estrutura de lazer irá funcionar normalmente (MetalClube de Campo em
São José dos Pinhais, MetalClube de Praia em Matinhos e Formar Guaraqueçaba). O expediente na sede e subsedes volta ao normal no dia 14 de janeiro. Aproveitamos a ocasião
para desejar um Feliz Natal e que possamos entrar em 2014 com o espírito renovado para
novas lutas e conquistas. São os votos da Diretoria e funcionários do Sindicato.
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retrospectiva

Confira quais foram as pri
dos metalúrgicos da Gran
Março

7ª Marcha da Classe
Trabalhadora

Maio

1º de Maio So

Antes mesmo das grandes manifestações de julho, os metalúrgicos já estavam em
Brasília na 7ª Marcha da Classe Trabalhadora, protestando e exigindo do governo
mais atenção para as reivindicações dos trabalhadores.

A 12ª edição do 1º de Maio Solidário da Força PR foi histó
homenagem ao Dia do Trabalhador foi realizado em 19 c
200 mil pessoas.

Junho

Julho

Sem fronteiras

O ator de hollywood e ativista norte americano Danny Glover participa de
assembleia na Renault e se surpreende com a luta dos metalúrgicos da Grande
Curitiba. Visita faz parte de intercâmbio para troca de experiências entre SMC e o
sindicato americano UAW (United Auto Workers)

Agosto

Luta contra o
PL 4330

SMC integrou a luta contra a tentativa do patronal em querer acabar com
os direitos trabalhistas. Foram vários os protestos no centro de Curitiba, na
Assembleia Legislativa e em porta de fábrica denunciando a terceirização.

Luta contra h

Protestos por mais segurança e saúde para o trabalhado
imprensa. Na Bosch, SMC ficou mais de um mês com vigí

Setembro

Convênio

Apoio do SMC impediu o fechamento de projeto olimpic
crianças da escolinha do Centro de Excelência em Ginást
(Cegin), puderam manter o sonho de um dia poder dispu
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incipais mobilizações
nde Curitiba em 2013

olidário

Maio

Mais de 150 Acordos
salariais e de PLR fechados

órica! Evento em
cidades e reuniu mais de

Os metalúrgicos fecharam em 2013 mais de 150 acordos salarais e de PLR. As
conquistas contemplam, aumento real, abono , vale mercado e redução de
jornada. O destaque ficou com a Volvo onde o pacote salarial rendeu R$ 34.200,00.

hora-extra

Julho

or ganham destaque na
ílias na porta de fábrica.

Rodovias fechadas, passeatas e protestos. Em um dia histórico, mais de 20 mil
metalúrgicos aderiram a luta para exigir do governo a aprovação da pauta
trabalhista.

Dia Nacional de Lutas em
Defesa da Pauta Trabalhista

Eleições Limpas

o Cegin

Novembro

co brasileiro. Mais de 200
tica Artística do Paraná
utar uma Olimpíada.

Força e metalúrgicos entraram de cabeça na luta pela reforma política. Central e o
SMC realizaram em todo o estado seminários sobre o “Eleições Limpas”, projeto do
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o mesmo que fez o Ficha Limpa.

EDITORIAL
Vamos manter
a mesma garra
em 2014

Sérgio Butka,
Presidente do SMC
2013 fica marcado na história.
Foi um ano onde a luta dos trabalhadores por mais justiça social
e democracia no país ganhou o
reforço do restante da população
que foi para a rua pedir mais
transparência e menos descaso do
governo em relação às demandas
da sociedade brasileira. Foi o ano
onde a população deixou claro
quais os rumos que quer para a
construção de um Brasil desenvolvido. E compreendeu que,
para alguma mudança acontecer,
é preciso pressionar, ir para a rua
protestar e exigir, como nós trabalhadores fazemos todos os anos.
De nossa parte, além de integramos os protestos da população,
indo pra rua no Dia Nacional de
Lutas pela aprovação da pauta
trabalhista, continuamos a intensificar a luta em porta de fábrica,
denunciando as jornadas abusivas
e protestando por mais segurança
para os trabalhadores. Além disso,
nossa mobilização fez com que
fechássemos mais de 150 acordos
salariais e de PLR, alguns os maiores do Brasil. Levantamos e intensificamos o debate sobre temas
importantes para os trabalhadores
e o país, realizando na Assembleia
Legislativa o seminário sobre o
famigerado PL 4330, tentativa dos
empresários de acabar com os direitos trabalhistas; e andando por
todo o estado com os seminários
sobre o Eleições Limpas, projeto
de reforma política do Movimento
de Combate a Corrupção Eleitoral,
do qual fazemos parte.
Em 2014, as demandas da
classe trabalhadora continuam.
Usando o exemplo do ano que está
acabando, vamos seguir firmes
na luta por mais justiça social e
igualdade de oportunidades para
todos. Continuaremos batalhando
em porta de fábrica por aumentos
dignos e melhores condições de
trabalho para a nossa categoria.
Vamos seguir também pressionando o Congresso Nacional para
aprovar nossas bandeiras de luta:
redução da jornada de trabalho
para 40 horas semanais, fim do
fator previdenciário, derrubada
do PL 4330, queda dos juros que
sufocam e economia, entre outras.
Devemos estar atentos também na
escolha dos nossos representantes
na política, já que 2014 tem eleição para presidente, governador,
deputados e senadores.
Como disse o Papa Francisco
em sua visita ao Brasil, não nos
cansaremos de lutar por um
mundo mais justo e mais solidário.
Não ficaremos parados vendo a
vida passar. Iremos à luta, para
a linha de frente em defesa dos
trabalhadores e por uma sociedade melhor para todos. Com
essa mensagem, nos despedimos
de 2013 e desejamos a todos um
Feliz Natal e um 2014 com muita
coragem para lutar e força para
vencer!
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Se liga!!! Justiça discute fim do
Aproveite o
seu Cartão
Fidelidade!!!
Ao usar,
você
acumula
créditos!

Saiba
onde usar
o seu
Cartão
Fidelidade
É isso aí
metalúrgico (a)
sindicalizado(a)!
Neste verão
não esqueça de
aproveitar as
vantagens que
só o Cartão

financiamento de empresas nas
campanhas políticas

Uma das principais causas da corrupção eleitoral, o financiamento de campanha por
empresas, está na mira tanto da Justiça como da sociedade organizada

O

Supremo Tribunal Federal (STF) está discutindo o fim do
financiamento de empresas nas campanhas políticas. Essa é
uma antiga reivindicação da população, já que muitos candidatos depois de eleitos ficam com o “rabo preso” e devendo favores às
empresas que bancaram suas campanhas. Segundo especialistas, este
é um dos principais fatores que causam a corrupção no poder público.
Até agora, quatro dos onze ministros do STF se posicionaram a favor
do fim das doações.

São mais de 300
estabelecimentos
a sua disposição!

Acesse já

www.simec.com.
br/fidelidade e
confira a rede
conveniada!

Entre você também nessa luta!
Procure o delegado de base da
sua empresa ou vá até o sindicato
e assine o abaixo assinado.
Se preferir, você pode assinar
também pela internet,
no www.eleicoeslimpas.org.br.

Força Paraná entra na campanha pelo fim do financiamento
Enquanto o STF discute o assunto, a sociedade organizada se mexe
para acelerar o processo que acaba com financiamento de empresas.
Esse é o objetivo do “Eleições Limpas”, projeto de iniciativa popular que
propõe uma ampla reforma no sistema eleitoral brasileiro. O projeto foi
elaborado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE),
o mesmo que fez o Ficha Limpa. A Força Paraná, que integra o MCCE,
passou os últimos mês percorrendo o estado para apresentar o projeto
e arrecadar assinaturas para abaixo assinado.

Fidelidade pode
trazer para você!

O movimento quer reunir 1,5 milhão de
assinaturas em um abaixo assinado para
forçar o Congresso Nacional a apreciar o
projeto. No Paraná, a Força quer garantir
de 100 a 150 assinaturas.

Seminário Eleições Limpas em Curitiba. Força na luta para divulgar e arrecadar assinaturas para o projeto de combate a corrupção

Já tava na hora

Governo volta atrás e obrigatoriedade
de freios ABS e airbag é mantida

A

partir de 2014 as montadoras
serão obrigadas a incluir
freios ABS e airbag nos veículos. A decisão foi anunciada no
dia 17 de dezembro pelo Ministro
da Fazenda, Guido Mantega, após
reunião com representantes dos
trabalhadores da categoria e das
empresas. Assim o Brasil é um dos
últimos países do mundo a exigir
das montadoras a obrigatoriedade
de produzir carros com sistema de

segurança. O ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro, afirmou que a
decisão de Mantega foi tomada
porque o ministro se sensibilizou
com o compromisso de redução de
vítimas do trânsito. “A exigência de
dotar os veículos novos com freios
ABS e airbag a partir de primeiro
de janeiro é um avanço no padrão
dos veículos brasileiros”, afirmou
Agnaldo Riberio. Veja mais informações em simec.com.br.

Brasil é um dos últimos países a exigir equipamentos

É bola na rede!

Já saíram os
campeões das
regionais
Benefício
para você!
Benefício
para seu
bolso!
Benefício
para a sua
família!

Acesse
www.simec.
com.br/
fidelidade

Foram meses de disputa até levantar a taça! Após vários
jogos, 4 equipes conquistaram o campeonato de cada
regional. São elas; Brafer (Pinhais/Araucária), Os Amigos do
Osmar (São José dos Pinhais), Volvo Rec (Campo Largo) e
CNH (Sede Central). Saiba mais em simec.com.br.

Aproveite a estrutura
de lazer do Metal Clube
O verão está aí e o SMC disponibiliza uma estrutura de
lazer de alto nível para o associado (a) metalúrgico (a) e sua
família poder desfrutar bem nas férias e nesse verão. Acesse
www.simec.com.br/sorteio e fique ligado na data do
próximo sorteio!
Também não se esqueça de verificar os tópicos do
regulamento, como o exame de piscina, a capacidade dos
apartamentos e o prazo para a confirmação das reservas. Para
conhecer todo o regulamento, acesse www.simec.com.br.

