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ESTRATÉGIA DEFINIDA!

Negociações salariais
de 2014 começam já
em fevereiro

Em ano de
Copa a tática
é antecipar a
jogada

O planejamento já foi aprovado!
Agora o próximo passo
depende só de você trabalhador
(a) metalúrgico (a)! Pois será a
sua mobilização que vai garantir
a melhor estratégia para ser
colocada em prática na porta de
fábrica. Vamos começar 2014
discutindo PLR e data-base.
Antecipação já para fevereiro
é a estratégia adotada pela
direção do SMC em virtude da
Copa e das Eleições. É preciso
iniciarmos
imediatamente as deliberações
e tratativas com as empresas
para garantir as evoluções
nos acordos de PLR e database. Em breve o Sindicato vai
discutir contigo as pautas de
reivindicações nas assembleias.
Prepare-se para a luta!
Diretores do SMC debateram e aprovaram estratégia de luta para 2014 nesta
segunda-feira (27) em reunião no MetalClube de campo
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VAGAS LIMITADAS!

Convênio da Força PR garante a seus filhos(as)
aulas de Ginástica Artística sem custo!
Convênio da Força
Sindical PR com a Federação Paranaense de
Ginástica garante 200
vagas gratuitas para
dependentes de sócios
do Sindicato na Escola
de Ginástica Artística do
Cegin (Centro de Excelência em Ginástica), em
Curitiba. Vale lembrar
que o Cegin é a mais
importante referência do
esporte no Estado, e lá
treinam ginastas olímpicas como Daniele Hypólito e Jade Barbosa. Veja
todas as informações na
página 2.

ENTREVISTA COM O PRESIDENTE

Sérgio Butka fala sobre
os desafios de 2014

O presidente do SMC,
Sérgio Butka, fala
sobre temas que vão
influenciar a vida do
trabalhador neste ano.
Pág. 3
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SMC está com
inscrições abertas
para os cursos de
Inglês, Programador
de CNC e Mecânica
básica

RECONHECIMENTO

Romanelli parabeniza acordo conquistado na Bosch
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Injeção

Mais de R$ 1 bi
investidos na
VW do Paraná

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

@soumetalurgico

Secretário estadual do Trabalho e Emprego elogiou a conquista dos boscheanos. Página 3

Planta vai ampliar atual produção de
870 veículos diários. Página 4

ATENÇÃO!!!

www.simec.com.br
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Chegou a oportunidade de tornar seu filho
(a) um (a) atleta olímpico (a), a exemplo de
Daniele Hypólito e Jade Barbosa!
As aulas já iniciam em 3 de fevereiro! Não perca tempo!
É GRATUITO
APROVEITE!

No Cegin treinam Daniele
Hypólito e Jade Barbosa

O

projeto “Escola de Talentos” já está com as inscrições abertas e as aulas começam no dia
3 de fevereiro. Podem participar crianças de 5 a 10 anos de idade. Essa é chance de seu
filho(a) praticar um esporte de ponta, que traz benefícios à saúde, além de ensinar valores
como disciplina, determinação, coragem, autoconfiança e espírito de equipe. Aproveite esta chance.
Matricule seu filho(a) já!

OPÇÃO DE HORÁRIOS
Segundas
e quartas

Terças
e quintas

• 8h30 às 9h30
• 9h30 às 10h30
• 10h30 às 11h30
• 14h00 às 15h00
• 15h00 às 16h00
• 16h00 às 17h00
• 17h00 às 18h00

• 8h30 às 9h30
• 9h30 às 10h30
• 10h30 às 11h30
• 14h00 às 15h00
• 15h00 às 16h00
• 16h00 às 17h00
• 17h00 às 18h00

Informações no Sindicato:
(41) 3219-6441 / 6478 / 6494
Informações e matrículas
no Centro de Ginástica
(Cegin):
(41) 3029-2210
Onde fazer a matrícula:
Ginásio do Cegin: Rua
Professora Antônia Reginato

Esporte beneficia a
saúde e desenvolve
virtudes como: •Disciplina,
•Determinação •Coragem
•Autoconfiança e
•Espírito de equipe

Viana, nº 921,
Capão da Imbuia, Curitiba.
Documentos necessários
- Cartão de sócio do
Sindicato
- Xerox da Certidão de
Nascimento ou da Identidade
(RG)
- 1 foto ¾

Saiba mais em www.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.

- Declaração de matrícula da
escola (para alunos de escola
pública)
- Atestado médico (afirmando
que a criança está apta a
praticar atividade física)
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MOBILIZAÇÃO COMEÇA JÁ!

Estratégia de 2014 é
antecipar a luta por empresa
Neste ano tem Copa e Eleições. Temos que agilizar a nossa luta
O presidente do SMC, Sérgio Butka, fala sobre a importância da antecipação das negociações
durante planejamento estratégico

CENÁRIO ECONÔMICO FAVORÁVEL

A

ntecipar as negociações salariais
ainda para o 1º semestre e iniciar
as mobilização dos acordos por
empresa já em fevereiro! Esta foi a linha
debatida e aprovada pela diretoria do
Sindicato no Planejamento Estratégico
realizado no dia 27 de janeiro no Metal
Clube de Campo em São José dos
Pinhais. A meta é já chegar na Copa
do Mundo e nas Eleições com todos os
acordos de data-base e Participação nos
Lucros e Resultados já conquistados.
“O país vai ter uma agenda intensa
esse ano. Além das eleições presiden-

inuidade do bom desempenho
“A previsão para este é positiva devido a cont
do tivemos bons patamares de
do 2º semestre do ano passado. Neste perío
os de sobra para lutar por um
ganhos reais. Ou seja, o trabalhador tem motiv
ta do DIEESE-PR
boma cordo salarial.” Sandro Silva - Economis

ciais ainda teremos a realização da Copa do
Mundo. Esses eventos vão nos deixar com um
tempo apertado para as negociações salariais
e de PLR. Então o objetivo da diretoria é já
antecipar as negociações visando ter mais
tempo para a construção de acordos que
venham ao encontro das nossas reivindicações”, disse o presidente do SMC, Sérgio
Butka.

NA BASE DA
LUTA!
• Mais de 150 acordos
conquistados em 2013!
• Cerca de 50 mil metalúrgicos beneficiados!

RECONHECIMENTO

Romanelli parabeniza acordo
salarial conquistado na Bosch
Secretário do Trabalho e Emprego e
Economia Solidária elogiou proposta
aprovada para três anos

Cerca de

R$ 130 milhões
serão injetados
na economia
até 2015

ENTREVISTA
O presidente do SMC,
Sérgio Butka fala sobre
os desafios de 2014
Sérgio, como será este ano para os
trabalhadores?
Apesar do pessimismo da mídia, o mercado tem
indicativos fortes e positivos. Prova disso são os
altos lucros das empresas e os investimentos que
elas tem feito em suas plantas. Isso favorece a luta
do trabalhador. Uma vez que se há investimento
existe perspectiva de lucros. Já a inflação não será
um empecilho na hora de conquistarmos mais
avanços.
Sobre as negociações deste ano, qual será
a estratégia adotada e qual a expectativa da
diretoria?
O resultado de 2013 já nos mostrou que quanto
mais cedo iniciarmos as negociações de database, PLR, vale mercado, 40 horas e outras
bandeiras de luta, melhores serão os resultados
alcançados pelos trabalhadores. A experiência
do ano passado abre uma nova metodologia de
negociação com mais confiabilidade para acordos
mais longos e duradouros. Foi por isso que a
diretoria definiu em começar já em fevereiro as
assembleias nas empresas.

É preciso votar
consciente
e eleger
candidatos
que se
comprometam
com as
bandeiras de
luta da classe
trabalhadora.

Sérgio Butka,
Presidente do SMC

Além das negociações, quais serão as outras
iniciativas do sindicato para esse ano?
Os exemplos do passado mostram que é
necessário voltarmos a insistir em pautas históricas
como redução de jornada, vale mercado e PLR
dentro da realidade economica que vivemos
no Brasil. No Paraná já fizemos história nestes
itens. Precisamos retomar as negociações dos
mesmos para que o trabalhador tenha melhores
beneficios e salários condizentes sem precisar
estar se expondo ao fazer hora extra aos
sábados, domingos e feriados. O grande desafio
é avançarmos e estabelecermos novas condições
nas empresas que ainda mantem as 44 horas
semanais.
Quais são os projetos nacionais para 2014?
A Força Sindical tem sido uma referência quando
se fala em bandeiras de luta nacionais. Isto
aconteceu no caso do salário mínimo, FGTS, PL
4330, fim do fator previdenciário, redução de
jornada e redução da taxa de juros. Para 2014
certamente o desafio do fator previdenciário será
preponderante para o SMC e para as centrais
sindicais. É inconcebível sermos ainda garfeados
na hora de aposentar. A Força vai abrir uma grande
luta com as centrais para derrubar este fator que
arrocha milhares de beneficios previdenciários
anualmente.
Em relação à Copa do Mundo. O que ela
pode influenciar na economia e na vida dos
trabalhadores?
Será um evento importante para a economia do
país. Vários empregos já estão sendo gerados,
principalmente na área da construção civil. Aliás,
estes trabalhadores que estão suando a camisa
na construção dos estádios precisam reivindicar
melhores condições de trabalho e salários.
E sobre as eleições, presidente? Qual o
comportamento que os trabalhadores devem ter
frente aos candidatos?
É preciso votar consciente e eleger candidatos
que se comprometam com as bandeiras de luta
da classe trabalhadora. Só assim vamos frente ao
capital que está presente em todas as esferas do
poder.

Ao centro, Romanelli intermedia fechamento do acordo salarial entre Bosch e SMC

A

pós um acordo sofrido com
mais de 8 meses de mobilização,
o reconhecimento. O SMC foi
parabenizado pelo secretario do Trabalho e Economia Solidária, Luiz Claudio
Romanelli que esteve presente na última
reunião onde a proposta foi selada e
depois aprovada em assembleia.
“Creio que o acordo firmado entre
o Sindicato dos Metalúrgicos e a Bosch

Atenção

associado (a)!

em Curitiba, será um divisor de águas.
Em nome do Governo do Paraná quero
parabenizar a direção do Sindicato dos
Trabalhadores e da empresa pelo diálogo
produtivo em favor dos trabalhadores,
da competitividade e geração de novos
empregos no estado.”
O secretário que intermediou o fechamento das negociações entre SMC e
Bosch ainda ressaltou, “o acordo de três

anos garante ganho real aos trabalhadores e segurança jurídica aos novos
investimentos que deve ocorrer na planta
de Curitiba”.
A proposta aprovada no ultimo dia
22 de janeiro engloba: aumento salarial,
abono e Participação nos Lucros e Resultados. Só de abono os metalúrgicos vão
pegar cerca de R$ 40 mil até 2015 (mais
detalhes no simec.com.br).

Para melhorar o uso do seu
Cartão Fidelidade atualize
seu e-mail no:
simec.com.br/cadastro

O Governo Federal criou o E-social, um programa
que vai unificar o envio de informações pelo
empregador em relação aos seus empregados.
Qual será o impacto para o trabalhador?
Este programa vai aumentar a fiscalização sobre
as empresas. Elas serão obrigadas a passar em
tempo real detalhes como; horas trabalhadas,
pagamento de PLR, folha de pagamento e daí
por diante. Será uma ferramenta importante para
que o trabalhador não perca nem um minuto
trabalhado.
O Banco Central revelou recentemente que
as montadoras enviaram a quantia de US$ 3
bilhões e meio como remessa de lucros para
suas matrizes no exterior! Qual o seu comentário
sobre isso?
Enquanto nós, trabalhadores, penamos para ter
alguma das nossas reivindicações atendidas, as
multinacionais não se cansam de receber dinheiro
do governo, em forma de isenções, incentivos
e benefícios fiscais. Essa é a prática que torna
o Brasil o paraíso para o grande capital, pois as
empresas aqui não tem um custo muito reduzido.

www.simec.com.br
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SMC está com
inscrições abertas
para os cursos de
Inglês, Programador
de CNC e Mecânica
básica
Porém, as vagas para os cursos gratuitos são limitadas. Por
isso, você, que é associado ou
dependente não perca tempo,
vá até a sede central ou sub sede
do SMC, faça sua inscrição aproveite mais essa oportunidade.
Agora os cursos também vão ser
realizados na nova subsede de
São José dos Pinhais.
Curso de Inglês
Módulos Básico, intermediário
e avançado (300 horas)
Previsão de início: imediato
(depende do fechamento das
turmas)
Curso de Mecânica
Básica e Programador de
CNC
Previsão de início: imediato
(depende do fechamento das
turmas)
Onde se inscrever:
Secretárias da Sede ou subsedes dos SMC
Documentos necessários:
- RG
- CPF
- Cartão de sócio ou dependente do SMC
- Comprovante de conclusão do
Ensino Fundamental (1º grau)
Para mais informações,
ligue: (41) 3219-6459 /
6472 / 6400

Cartão Fidelidade

SMC fecha
convênio com
a Bigolin

Agora o associado (a) metalúrgico (a) tem mais uma opção
em materiais de construção! Isto
porque a Bigolin já faz parte da
Rede Fidelidade do SMC. São
várias lojas situadas em Curitiba
e Região Metropolitana! Aproveite mais esta vantagem que
o Cartão Fidelidade traz para
você trabalhador (a)!

Odontologia
O SMC também fechou convênio
com a Clinica Odontológica Drª
Vanessa Wal Julião, especializada
na área de: implantes dentários,
ortodontia e clinica geral.

Veja mais
informações em
simec.com.br/
fidelidade
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MORDIDA GRANDE!

Defasagem na tabela do IR tira
R$ 35 bilhões dos trabalhadores
A sua perda trabalhador só ajuda a engordar o caixa do governo

Q

uem antes eram isento passou a pagar imposto
ou subiu nas faixas de tributação, tendo de
arcar com alíquotas mais altas. Com isso, o
governo garante mais arrecadação e o contribuinte
sente uma mordida cada vez maior do Leão. Esta já é
uma velha máxima seguida pelo cidadão brasileiro que
sua a camisa e vê parte da parte da sua contribuição ir
para o “regime de engorda” do governo.
O Sindifisco estima que a defasagem acumulada
da tabela do IR tenha alcançado a marca de 60%
entre 1996 e 2013. Essa defasagem vem punindo o
trabalhador. Se por um lado o governo dá com uma
mão, ele tira com a outra, diz Mario Pinho, secretário
geral do Sindifisco. Os R$ 35 bilhões representam 15%
da arrecadação anual do IR.
Também, de acordo com Mário, a perda do contribuinte fica clara quando se compara as faixas de
tributação entre 1996 e 2014. Em 1996 estava isento
de IR quem recebia até 8,04 mínimos. Em 2014, quem
receber o equivalente a 2,48 mínimos já terá de compartilhar com o Leão parte do seu rendimento.

OLHO NELES!

Grupo Volks investirá mais de R$ 1 bilhão
na unidade de São José dos Pinhais
Injeção servirá para montadora produzir os novos Golf, Audi A3 sedã e o utilitário
esportivo Q3

A

maré tá boa para a unidade
da Volkswagen de São José
dos Pinhais! Isto porque a
montadora receberá um investimento de mais de R$ 1 bilhão para
ampliar sua produção. Esta “bolada”
vai servir para produzir os novos
Golf, Audi A3 sedã e o utilitário Q3.
Um motivo a mais para os trabalhadores lutarem por um acordo salarial
a altura de suas reivindicações. A
montagem dos novos Golf e Audi
não implicará a construção de novos
prédios, apenas modificações nos já
existentes. Atualmente são produzidos na planta os seguintes modelos;
Fox, Cross Fox, Space Fox e Golf. A
capacidade de produção atual é de
870 veículos por dia.

Capacidade atual de 870 veículos diários será ampliada

SMC inicia entrega dos kits escolares

S

eguindo a política adotada há vários anos de investir em educação, o Sindicato dos Metalúrgicos da
Grande Curitiba iniciou a entrega dos kits de material escolar aos associados. O material pode ser retirado
gratuitamente na sede central e em todas as subsedes
do Sindicato. No ato da retirada, é necessário apresentar
o cartão de sócio e RG. Cada associado cadastrado até
31/12/13 e com dependentes nascidos entre 1999 e
2008 tem direito a um kit por dependente em idade
escolar, de 6 a 15 anos. São dois kits distintos: um para
crianças de 6 à 10 anos e outro para estudantes de 11
à 15 anos. Veja a listagem completa no simec.com.br.
Mais informações pelo 41-3219-6400.

Atenção

Confira alguns dos estabelecimentos conveniados!

Sócio
Metalúrgico
Se for para

o litoral,

não esqueça
de usar o seu
Cartão
Fidelidade!

• Supermercados Caopi
• Supermercados Super Rede
• Pague Menos
• Jose Tadeu Lanchonete
• Posto Praia Mansa
• Supermercados Clayton
• Smart Gula
• Churrascaria Seben
• Distribuidora Catarina
• Restaurante Pilequinho
• Roda Viva Restaurante

• O Sobrado Pizzaria
• Supermercado Milani
• Pachekinho Restaurante
• JB Martins Supermercados
• Salete Modas
• Litoral Móveis
• Restaurante Mariscão
• Sabor & Saúde Culinária & Nutrição
• Panificadora e Confeitaria Litoral
• Trombetta Material de Construção
• E muitos outros!

Veja a lista completa no

www.simec.com.br/fidelidade

