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TÁ NA HORA DE ENQUADRAR
OS CANDIDATOS COM
NOSSAS BANDEIRAS

NOSSA PAUTA COMPLETA SE
CHAMA AGENDA PRIORITÁRIA DA
CLASSE TRABALHADORA E CONTA
COM 22 ITENS PARA SEREM
DEBATIDOS COM OS CANDIDATOS

Nossas bandeiras para as Eleições de 2018 tão
definidas e chegou a hora dos candidatos ficarem
cara a cara com o trabalhador para dizer o que
pensam sobre elas.
Queremos saber como eles irão recolocar o
país nos trilhos, fortalecendo a economia, gerando
novos empregos e aumentando os salários dos
trabalhadores!

SAIBA QUAIS SÃO
NOSSAS PRINCIPAIS
BANDEIRAS
Página 2

Por isso, o Sindicato dos Metalúrgicos (SMC) e a
Força Paraná enviarão nos próximos dias um ofício
a todos os candidatos ao Governo e à Presidência
para que eles compareçam ao SMC e participem
do Projeto “Eleições 2018 – O BRASIL TEM JEITO
– Debate dos Trabalhadores do Paraná com Candidatos a Presidente e Governador”, para discutir
essas bandeiras olho no olho com o trabalhador.

TEMER CRIA TABELA
DE FRETE E ACABA
COM ECONOMIA
Página 3

MPT PROMOVE
AUDIÊNCIA CONTRA
PRÁTICAS ANTISSINDICAIS
Página 4

Sérgio Butka,
presidente do SMC
e da Força PR já
assinou os ofícios para
os candidatos
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ESSAS SÃO AS NOSSAS PRINCIPAIS BANDEIRAS
PARA ENQUADRAR OS CANDIDATOS
GERAR
EMPREGOS
Hoje temos mais
de 15 milhões de
desempregados e o
próximo governante
PRECISA resolver isso.

AUMENTAR O SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL E REGIONAL
A cada dia que passa, Michel
Temer corta mais um pouco
do salário mínimo que já está
defasado! É preciso repor o que
já perdemos, devolvendo o poder
de compra aos brasileiros. No
Paraná, os trabalhadores também
precisam de um governador que
atue neste sentido.

REVER A
TABELA FAJUTA
DO IMPOSTO
DE RENDA
Os candidatos precisam se
comprometer a rever essa
falcatrua da atual tabela do
imposto de renda. Se ela não
for refeita, vamos continuar
tendo nossos salários
roubados pelo governo!
Não dá mais!

REVOGAR A
REFORMA
TRABALHISTA
A Reforma cortou mais de
100 direitos trabalhistas. O
próximo presidente precisa
assumir o compromisso de
devolver nossos direitos e
reverter essa pilantragem!

IMPLANTAR
AS 40 HORAS
SEMANAIS
Já passou da hora de reduzir
as jornadas sem reduzir
salários! O trabalhador
precisa de mais saúde, mais
qualidade de vida e mais
tempo com a sua família.

BARRAR A REFORMA DA
PREVIDÊNCIA
Essa Reforma significa
o fim da nossa
Aposentadoria. Por
isso, os próximos
governantes precisam
assumir o compromisso
de barrar mais esse
retrocesso para o povo
brasileiro!
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TABELA DE FRETE CRIADA POR TEMER
ARREBENTA COM A ECONOMIA
A tabela mínima de
frete criada por Temer
vai prejudicar a indústria
e gerar ainda mais
desemprego
Para estancar o sangramento e resolver
a dor de cabeça que arrumou com a justa
greve dos caminhoneiros nas últimas semanas, Michel Temer e sua equipe econômica
deram um show de incompetência e criaram
a tabela mínima de frete. Isso significa
que o frete de todos os produtos no Brasil
ficou mais caro, custo que certamente
será repassado para o bolso de todos os
trabalhadores.
Com essa atitude incompetente, Michel
Temer cria uma avalanche de problemas
para o Brasil! E já sabemos, quando Temer
ferra com e economia, a corda arrebenta
sempre pro nosso lado, do trabalhador!
Vamos acabar pagando a conta de mais
uma pilantragem desse governo.

Incompetência do
governo também
estoura no câmbio

Um reflexo claro dessa incompetência
do governo Temer é o câmbio, que segue
em disparada desde dezembro. Com
o câmbio nas alturas todo mundo paga
a conta. Empresas veem seus custos
subirem, trabalhadores perdem empregos
e produtos ficam cada vez mais caros.

É o fim da picada!!

+ LEIA A PAUTA COMPLETA EM WWW.SIMEC.COM.BR

SÉRGIO BUTKA,

Presidente do SMC, da Força Paraná e da Fed.
dos Metalúrgicos do Paraná

CHEGOU A HORA DE
DECIDIR SE QUEREMOS
SER UMA “NORUEGA”
OU UMA “FILIPINAS”
Sabemos que o momento é extremamente conturbado para os candidatos
a Presidente do Brasil. Temos um país
completamente dividido, o que faz com que
a pressão venha forte de todos os lados.
Neste momento, os empresários já estão
fazendo a parte deles. Dando dinheiro para os
candidatos e financiando suas campanhas.
Por isso temos que fazer a nossa parte!
Não temos dinheiro, mas temos muita
capacidade de luta e organização! Não temos
dinheiro, mas temos votos! Por isso, é nossa
obrigação chamar os candidatos para uma
conversa e ver quem é quem nesse jogo!

ACORDA BRASIL! OU AGIMOS AGORA,
OU VAMOS CONTINUAR INDO PRO BURACO!

Convênios com Cielo e Abrapetit
permitem ampliação da Rede Fidelidade
A Rede Fidelidade do SMC
CARD pode ganhar novos conveniados e aumentar ainda mais
a gama de serviços nas próximas
semanas. A mudança é fruto dos
convênios fechados pelo SMC
com as redes Cielo e Abrapetit,
que homologaram sua rede para
receber nosso cartão. Agora
ficou muito mais simples fechar
parcerias com estabelecimentos
das redes Cielo e Abrapetit!

Assim, olho no olho, vamos fortalecer
quem está do nosso lado e denunciar quem
está contra nós! Não podemos eleger de jeito
nenhum candidatos comprometidos com
essas políticas picaretas do governo Temer.
Chega de pilantras querendo cortar
direitos, acabar com nossos empregos,
cortar nossos salários, engordar o lucro dos
bancos e extorquir o povo brasileiro. Não
podemos mais aceitar político dilacerando
nossa nação, “matando” trabalhadores e
pequenos empresários, destruindo assim os
alicerces do Brasil!
Precisamos de um bom projeto de
nação, que pense no bem da sociedade e
que tenha capacidade de aglutinar todos com
um ideal comum de crescimento do Brasil!
Não precisamos de um projeto de
pilhagem das nossas riquezas e do nosso
povo, como este que está em curso hoje no
Brasil com Temer. Chegou a hora de decidir
se queremos ser uma “Noruega” ou uma
“Filipinas”.
A hora de reverter o jogo é agora!!
Pressão Neles!! Vamos virar esse jogo!!
Avante!!

Expediente

Então fique ligado,
com certeza vem
novidade por aí!

CLUBE DO VINTENÁRIO
SÓCIO SMC

PALAVRA DO PRESIDENTE

www.facebook.com/metalurgicosdecuritiba
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CHEGA DE

PERSEGUIÇÃO!

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO MPT
DEBATE ATOS ANTISSINDICAIS

NA REUNIÃO, O PROCURADOR ALBERTO EMILIANO DEIXOU CLARO QUE A POSIÇÃO DO MPT É A BUSCA DO
FORTALECIMENTO DO MOVIMENTO SINDICAL NESTE MOMENTO DE ATAQUE AOS TRABALHADORES
Com o auditório do MPT
lotado para participar da Audiência Pública sobre Atos Antissindicais na manhã da última
quarta-feira (20), o procurador
Alberto Emiliano de Oliveira
Neto deixou claro que a posição
da entidade neste momento
de ataque aos trabalhadores e
seus direitos é buscar o fortalecimento do movimento sindical.
Segundo o procurador, a
base das ações antissindicais é justamente o ataque a
quem protege o trabalhador
e defende os seus direitos.
Por isso, é importante evitar
o desgaste das categorias e
o enfraquecimento dos seus
sindicatos, porque quem perde
com esse enfraquecimento são
os próprios trabalhadores.
“Muitas categorias estão
sendo reduzidas a pó com
os ataques antissindicais. Os

metalúrgicos, por exemplo,
estão sofrendo os impactos da
terceirização e da criação de
outros sindicatos que dividem
sua base”, o que, de acordo
com o procurador, é muito
prejudicial.
Quanto maior a divisão,
menor a mobilização e quanto
menor a mobilização, menor a
conquista!
“Se queremos barrar a Reforma Trabalhista, precisamos de
sindicatos fortes e só teremos
sindicatos fortes se tivermos
dirigentes e entidades livres
para trabalhar e representar
as suas categorias”, finalizou o
procurador.
Os metalúrgicos da Grande
Curitiba estiveram presentes na Audiência e também
destacaram a importância do
fortalecimento dos sindicatos
para os trabalhadores.

É um bom debate esse das ações antissindicais, mas não
podemos ficar somente nele. A gente não percebe que, às vezes, o
próprio movimento sindical faz esse papel, criando sindicatos e dividindo
as categorias. Por isso defendo que nós temos que nos atentar a isso
e fortalecer as entidades sindicais para que elas possam ser mais
representativas. Se conseguirmos isso, nós teremos mais força para
lutar contra as atitudes antissindicais denunciadas nessa Audiência”.
Sérgio Butka, presidente do SMC

VÍDEO CONTA HISTÓRIA DE LUTAS DOS METALÚRGICOS DE
CURITIBA CONTRA AS PRÁTICAS ANTISSINDICAIS
Um vídeo recente publicado na
Metal TV SMC no YouTube retrata a
trajetória de mais de 30 anos de lutas
dos metalúrgicos da Grande Curitiba
contra as práticas antissindicais na
cidade.
Para assistir é fácil. Basta acessar
www.youtube.com/metaltvsmc e
conhecer um pouco mais dessa luta
histórica!

INSCREVA-SE!
Vídeos novos toda
semana!
youtube.com/metaltvsmc

VEM AÍ O ENCONTRO DA MULHER METALÚRGICA 2018
O ENCONTRO TERÁ A PRESENÇA ESPECIAL DA DRA. SILVANA CRISTINA OLIVEIRA NIEMCZEWSKI,
COORDENADORA DA OAB PARANÁ
O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) promove um evento pra
lá de especial no próximo dia 7 de julho
às 9h00. Neste dia, todas as mulheres
metalúrgicas estão convidadas para o
1º Encontro da Mulher Metalúrgica 2018,
com a palestra da Dra. Silvana Cristina
Oliveira Niemczewski, coordenadora

da OAB Paraná, contando sua trajetória
do chão de fábrica até sua atuação de
destaque em instituições nacionais e
internacionais.

PA R T I C I P E ! C o n f i r m e s u a
presença até o dia 29 de junho
pelo telefone: 3219-6458 ou e-mail
gilce@simec.com.br.

CLUBE DA
MULHER
METALÚRGICA
CLUBE

Mulher
METALÚRGICA
da

Dra. Silvana
Niemczewski
vai dividir
sua trajetória
vitoriosa com
as mulheres
metalúrgicas

www.
facebook.com/
metalurgicos
decuritiba

