
O BRASIL VAI PRA  
RUA LUTAR!!

CADASTRE SEU WHATSAPP EM WWW.SIMEC.COM.BR/ZAPRECEBA NOTÍCIAS DO SINDICATO NO SEU CELULAR

Projeto “Eleições 2018 – O Brasil Tem Jeito” convocou todos os candidatos 
para firmarem compromisso de campanha com os trabalhadores

O projeto “Eleições 2018: O BRASIL TEM JEITO – Debate dos Trabalhadores 

do Paraná com os Candidatos a Governador e a Presidente”, idealizado pela 

Força Sindical do Paraná e pelos Metalúrgicos da Grande Curitiba, convocou os 

candidatos ao Governo do Paraná e à Presidência da República para um debate 

em que serão apresentadas suas principais bandeiras de luta aos candidatos. 

A ideia é que, durante o encontro, eles apresentem seus projetos e assumam 

compromissos firmes com a classe trabalhadora.

Candidatos a governador e a presidente já estão agendando os dias que virão 

até a sede do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Os trabalhadores 

serão informados assim que as datas forem confirmadas.

Diretor Responsável: Sérgio Butka - Jornalista Responsável: Gláucio Dias

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba
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ESPECIAL

DIA DE LUTAS

N
esta data, mais 
um Dia Nacional 
de Luta por Em-

prego será realizado 
em todo o Brasil e deve 
reunir milhões de tra-
balhadores nas ruas do 
país! Fique atento nas 
mobilizações nas portas 
de fábrica e ruas da ci-
dade e participe deste 
grande Dia de Luta para 
recolocar o Brasil nos 
trilhos! 

CANDIDATOS AO GOVERNO E À PRESIDÊNCIA 
PARTICIPAM DE DEBATES NA SEDE DO SMC

BASTA DE DESEMPREGO!!

Veja em  
quem não votar  
nestas eleições

Sindicato lança  
programa inovador para 

prevenir LER e DORT 

Quem luta conquista! 
Veja as últimas 

mobilizações do SMC nas 
portas de fábrica 
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

A situação do emprego no Brasil 
está um caos! Já são quase 14 milhões de 
desempregados no país e muitas famílias 
têm sentido na pele as graves conse- 
quências disso. Fome, Miséria e Doenças 
vindas da pobreza, que já não eram mais 
parte da realidade do brasileiro, voltaram 
a fazer parte do nosso cotidiano e isso é 
inaceitável!! 

Além do desemprego, temos convivido 
todos os dias com a precarização dos 
nossos contratos de trabalho e com o 
corte de direitos feitos pela Reforma fajuta 
de Temer. Estamos vendo também, além 
dos milhões de desempregados, o trabalho 
escravo e infantil retornando a realidade 
brasileira. Coisas que não víamos há muito 
tempo!! Pra piorar, a cada dia que passa, 
cortam-se ainda mais verbas de quem luta 
e fiscaliza estas barbaridades Brasil afora.

E sabe quem é o culpado de tudo isso? 
É o governo que aí está!! Michel Temer e sua 
trupe vêm pilhando nossas riquezas, passan-
do a foice nos nossos direitos e trabalhando 
com um único intuito: encher o bolso dos 
banqueiros e patrões. Estão tentando nos 
condenar a não ter empregos ou trabalhar 
apenas por um salário de fome e acham que 
ficaremos calados! Se não agirmos rápido é 
isso mesmo o que vai acontecer.

Para sair deste buraco em que esses 
pilantras nos meteram temos duas armas 
na mão. A primeira delas é a nossa mobili-
zação! Chega de ficar parado e calado vendo 
tudo ser tirado de nós na mão leve! Estamos 
convocando mais um Dia Nacional de Lutas, 
no dia 10 de Agosto, quando milhões de 
trabalhadores brasileiros irão para as ruas 
desde cedo lutar contra o desemprego e 
pela retomada da economia do Brasil. Será 
o Dia do Basta e você está convocado a 
participar! Nesta data os metalúrgicos 
estarão nas portas de fábrica e junto com 
os trabalhadores de dezenas de categorias 
mostraremos a todos que não somos 
cordeiros pacatos! Essa será a nossa chance 
de mudar o país e ajudar a recolocar nossa 
economia nos trilhos!

Outra importante arma que temos nas 
mãos para resolver estas pilantragens é 
o nosso voto! Outubro se aproxima e já 
estamos nos movimentando para ouvir os 
candidatos e escolher o mais preparado pa-
ra resolver o caos que o Brasil se encontra. 
Fique atento para não embarcar na onda dos 
aventureiros, pois precisamos de um nome 
forte para reconduzir o nosso país. Não é 
hora de dar chance para o azar! Queremos 
empregos, economia forte e salários dignos! 
E isso só vai ser possível se votarmos bem!

Avante!

CHEGOU A HORA DE 
DAR UM BASTA NO 
DESEMPREGO

Encontro 
de Cipeiros 

Metalúrgicos foi 
um sucesso entre 
os trabalhadores 

e marcou o 
lançamento oficial 
do Programa de 

Prevenção

TEMER LIBERA  
R$ 84 MILHÕES PROS 
SINDICATOS PATRONAIS

Em mais uma manobra fa-

juta do governo, Michel Temer 

liberou R$ 84 milhões para os 

sindicatos patronais. Dinheiro 

que antes era destinado ao 

Sistema S, agora vai para os 

sindicatos, federações e con-

federações patronais do setor 

agrícola. 

No governo Temer é assim: 

pro patrão tudo, pro trabalha-

dor nada!

Votos nulos e brancos 
não anulam eleição

Textos que circulam pelo 

WhatsApp afirmam que se 

mais de 50% dos eleitores vo-

tarem nulo, uma nova eleição 

com novos candidatos deve 

ser feita, mas cuidado, isso 

NÃO É VERDADE! A Consti-

tuição Federal determina, em 

seu art. 77 no § 2º, que inde-

pendente do número de votos 

brancos ou nulos, a apuração 

da eleição e escolha do can-

didato será feita apenas com 

base nos votos válidos.

((((FOTO MANIFESTAÇÃO COM 

FAIXA DA TODOS E FOTO MENOR 

COM MANIFESTAÇÃO CORTAR DI-

REITOS NÃO GERA EMPREGOS))))

Legenda: Nossa luta contra o 

corte de direitos não é de hoje! 

Desde a fundação do Sindicato, 

os metalúrgicos estão firmes nas 

mobilizações para colocar o Brasil 

nos trilhos do crescimento!

Neste dia 10 de Agosto será realizado 

em todo o Brasil o “Dia do Basta! Em De-

fesa do Emprego, da Aposentadoria e dos 

Direitos Trabalhistas” e os Metalúrgicos da 

Grande Curitiba mais uma vez engrossarão 

esse coro por um Brasil melhor! Lutaremos 

junto contra o corte de direitos trabalhistas, 

na luta pela geração de mais empregos 

dignos e de qualidade no Brasil e contra o 

fim da Aposentadoria dos trabalhadores. 

Confira abaixo as nossas principais ban-

deiras neste Dia do Basta:

EMPREGOS
Chega de ficar parado! O Brasil já está 

com mais de 13 milhões de desempre-

gados e é preciso agir para resolver 

essa situação! 

CONTRA O FIM DA 
APOSENTADORIA
Querem acabar a todo custo com a 

nossa Aposentadoria e temos que 

nos unir para impedir mais esse 

desmando do governo pilantra!

EM DEFESA DOS DIREITOS 
TRABALHISTAS
Até agora conseguimos barrar o cor-

te de direitos da Reforma Trabalhista 

de Temer. É a hora de unir forças para 

reverter de vez esse desmando!

AUMENTAR O SALÁRIO 
MÍNIMO

Nossa luta contra o corte de direitos não é de hoje! Desde a fundação do Sindicato, os metalúr-
gicos estão firmes nas mobilizações para colocar o Brasil nos trilhos do crescimento!

AINDA NÃO PODEMOS TER A CERTEZA DE EM QUEM VAMOS VOTAR NESTAS ELEIÇÕES, MAS SABER OS CANDIDATOS QUE QUE-

REM O FIM DA NOSSA APOSENTADORIA, PELO MENOS, JÁ NOS DÁ A CERTEZA DE EM QUEM NÃO VAMOS VOTAR EM OUTUBRO. 

VEJA QUEM JÁ DECLAROU PUBLICAMENTE QUE VAI ACABAR COM A APOSENTADORIA SE FOR ELEITO:

Alex Canziani (PTB)

Alfredo Kaefer (PSL)

Dilceu Sperafico (PP)

Edmar Arruda (PSD)

Evandro Roman (PSD)

Giacobo (PR)

João Arruda (PMDB)

Leandre (PV)

Luiz Carlos Hauly (PSDB)

Luiz Nishimori (PR)

Nelson Meurer (PP)

Nelson Padovani (PSDB)

Osmar Bertoldi (DEM)

Reinhold Stephanes (PSD)

Rocha Loures (PMDB)

Rubens Bueno (PPS)

Sandro Alex (PSD)

Sergio Souza (PMDB)

Takayama (PSC)

Toninho Wandscheer (PROS)

Geraldo Alckmin (PSDB) Henrique Meirelles (MDB)

João Amoêdo (Novo) Marina Silva (Rede)

Com o Programa Proteger pode se dizer 

que o Sindicato dos Metalúrgicos da Gran-

de Curitiba (SMC) iniciou 2018 com o pé 

direito quando o assunto é prevenir Lesões 

por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Traba-

lho (DORT). Lançado oficialmente durante 

os Encontros de Cipeiros Metalúrgicos, o 

programa tem como objetivo a criação de 

um grupo que coloca o Sindicato e os tra-

balhadores lado a lado dentro das fábricas 

para identificar e barrar as principais causas 

da LER e DORT.

De acordo com o médico do trabalho 

Zuher Handar, idealizador do programa, 

muitas vezes as entidades sindicais só 

atuam fora das fábricas, entregando os ma-

teriais, mas esquecem de fazer o principal: 

ir até a raiz do problema e impedir que ela 

se espalhe. 

Por isso, no Proteger, além de produzir 

os materiais de apoio ao trabalhador como 

cartilhas e apostilas, o Sindicato também 

investe nessa aproximação e capacitação 

de cipeiros, metalúrgicos e lideranças 

sindicais. Com seminários, cursos e treina-

mentos constantes e específicos para cada 

realidade, o SMC coloca o trabalhador no 

papel principal da identificação das causas 

da LER e DORT dentro das fábricas.

“Ninguém melhor do que o próprio 

trabalhador, que está todo dia na máquina, 

para nos mostrar o que tem causado as 

dores dele e dos seus companheiros e 

sugerir mudanças no local”, destaca Sérgio 

Butka, presidente dos metalúrgicos da 

Grande Curitiba.

Com a capacitação adequada dada ao 

trabalhador “eles formam um grupo unido e 

ficam prontos para atuar junto com os cipei-

MATERIAL DE APOIO
Acesse www.simec.com.br/ 

cipeiros e baixe o material com-

pleto do Programa Proteger e 

as cartilhas do Departamento de 

Saúde e Segurança do Trabalho.

ros e lideres sindicais melhorando todas as 

etapas do processo de prevenção, desde a 

identificação até a intervenção e busca de 

soluções definitivas do problema”, ressalta 

o médico Zuher Handar. 

A nova página do site 

da entidade utiliza informa-

ções do Observatório Digi-

tal de Saúde e Segurança 

do Trabalho, do Ministério 

do Trabalho e Emprego, Mi-

nistério da Fazenda, IBGE, 

Organização Internacional 

do Trabalho, IPEA e da 

Previdência Social para 

mostrar dados e estatísticas 

de doenças, acidentes e 

mortes no trabalho em 

tempo real.

O novo sistema pode 

ser acessado já na página 

inicial do site da Força Para-

ná (www.fsindical.com.br). 

O QUE VOCÊ ENCONTRA 
NESTE SITE:
• Número de Acidentes de trabalho 

registrados no Brasil
• Quantidade de trabalhadores afastados 

por doença ou acidentes pelo INSS
• Número de mortes por acidentes e 

doenças do trabalho
• Bilhões de Reais da Previdência Social 

gastos com acidentes e doenças do 
trabalho

• Quantos trabalhadores morreram em 
cada região do Brasil nos últimos anos

• Quantidade de dias de trabalho perdi-
dos com Afastamentos Previdenciários 
por Acidentes

METALÚRGICOS DE CURITIBA ESTARÃO NAS 
PORTAS DE FÁBRICA LUTANDO POR MAIS EMPREGOS

SMC LANÇA PROGRAMA PROTEGER 
PARA PREVENIR LER E DORT

ESSES SÃO OS CANDIDATOS QUE QUEREM O FIM DA NOSSA APOSENTADORIA FORÇA PARANÁ MOSTRA DADOS E ESTATÍSTICAS DE DOENÇAS, 
ACIDENTES E MORTES NO TRABALHO EM TEMPO REAL

NÃO PODEMOS ESQUECER!

10 DE AGOSTO: DIA DO BASTA!
INOVAÇÃO

REVER A TABELA FAJUTA DO 
IMPOSTO DE RENDA

CORTAR JUROS E 
AUMENTAR O CRÉDITO DOS 
TRABALHADORES

Esses são os deputados do Paraná que votaram a favor da 

Reforma Trabalhista e do fim da CLT:

Para implementar o Programa 

Proteger na sua empresa procu-

re o Departamento de Saúde do 

SMC ou o líder sindical dentro da 

sua empresa.

PARTICIPE DO 
CLUBE DA MULHER 
METALÚRGICA NO 
FACEBOOK
Se você é metalúrgica, 

empreendedora, esposa 

de metalúrgico ou  filha de 

metalúrgico, venha fazer 

parte do Clube da Mulher 

Metalúrgica no Facebook:

No grupo você pode:

• Fazer negócios

• Vender e comprar 

produtos

• Buscar serviços

• Participar de debates

Acesse: www.facebook.
com.br/metalurgicos 

decuritiba 
e faça parte do Clube

JÁ SOMOS MAIS DE  
1.000 MULHERES

Lançamento do Clube reuniu 
200 mulheres na sede do SMC
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NOSSAS  
LUTAS

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ!

SÓCIO VINTENÁRIO!

Agora o sócio do Sindicato tem mais 

uma facilidade na hora de pagar suas 

compras com o SMC CARD. Com a oficia-

lização da parceria entre Sindicato e Rede 

Cielo, os estabelecimentos conveniados 

a Rede Fidelidade, que possuem máqui-

nas de cartão da Cielo e já homologaram 

o SMC CARD nos seus equipamentos, 

estão aceitando o SMC CARD na hora 

do pagamento. 

A lista de estabelecimentos com 

a máquina Cielo que já estão aceitan-

do o SMC CARD você encontra em  

www.simec.com.br. 

E fique ligado, porque com certeza 

vem mais novidade por aí!

RENAULT

Trabalhadores fazem protes-

to inédito para garantir Negocia-

do sobre Legislado no acordo 

de redução dos intervalos de 

refeições e folgas do 3º turno.

VOLKSWAGEN
Mobilização na Volkswagen 

garante mudança de jornada 

dos trabalhadores.

SECCIONAL

Metalúrgicos protestam pelo 

cumprimento do acordo da PLR 

2018.

KYB
Ultimato na empresa garante 

conquista de PLR de até R$ 12 

mil.

FURUKAWA
Luta dos trabalhadores ga-

rante PLR que pode chegar a 

R$ 9 mil por trabalhador.

BRAFER
Na luta, trabalhadores bar-

ram proposta “forçada” de 

compensação de horas.

CSN E ISOESTE
Metalúrgicos das duas em-

presas conquistam seus acor-

dos salariais para 2018.

Mais detalhes das 
mobilizações em  
www.simec.com.br 

Veja abaixo algumas das 

mobilizações mais recentes 

dos metalúrgicos da Grande 

Curitiba:

• QUEM RECEBIA O BENEFÍCIO HÁ MAIS 
DE 5 ANOS NÃO TEM O CANCELAMENTO 
AUTOMÁTICO. ELE CONTINUA SENDO PAGO 
POR ATÉ 18 MESES DA SEGUINTE FORMA:
-100% NOS 6 PRIMEIROS MESES
- 50% NOS 6 MESES SEGUINTES
- ¾ DOS 50% QUE ESTAVA RECEBENDO 
ANTERIORMENTE NOS OUTROS 6 MESES

• NO MOMENTO DA PERÍCIA, O 
TRABALHADOR DEVE DEIXAR CLARO QUE 
AS CONDIÇÕES DA INCAPACIDADE AINDA 
CONTINUAM;

• CASO DISCORDE DO LAUDO OU NÃO SE SINTA 
EM CONDIÇÕES DE TRABALHO, VOCÊ DEVE 
ENTRAR COM RECURSO ADMINISTRATIVO 

DENTRO DE 30 DIAS CONTADOS DA DECISÃO 
QUE DETERMINOU SEU RETORNO;

• O SEGURADO QUE TEVE SUA 
APOSENTADORIA CASSADA DEVE 
SE APRESENTAR AO EMPREGADOR 
IMEDIATAMENTE, INDEPENDENTEMENTE DO 
RECURSO;

• O TEMPO EM QUE O EMPREGADO FICOU 
RECEBENDO BENEFÍCIO É CONTADO COMO 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PODE SER 
UTILIZADO PARA OUTRAS FORMAS DE 
APOSENTADORIA, DESDE QUE O SEGURADO 
VOLTE A CONTRIBUIR.

CONHEÇA OS DIREITOS DE QUEM RECEBIA O 
BENEFÍCIO AO SER REINTEGRADO AO TRABALHO

SMC CARD AGORA PASSA TAMBÉM NAS 
MÁQUINAS DA CIELO NA REDE FIDELIDADE

ECONOMIA DOMÉSTICA É O TEMA DO NOVO ENCONTRO DOS VINTENÁRIOS

SÓCIOS DO SMC TÊM 
DESCONTOS EXCLUSIVOS 
EM UNIVERSIDADES

DÚVIDAS OU INFORMAÇÕES:  
JEFFERSON ROSA 41 3219-6453.

Qualificação de alto nível para os tra-

balhadores é uma das grandes bandeiras 

do SMC

Quatro das principais universidades 

do Paraná oferecem descontos exclusivos 

entre 10% e 15% para os sócios do SMC e 

dependentes. São elas:

• UNINTER

• UNIFACEAR

• UNIVERSIDADE POSITIVO

• SANTA CRUZ

Para mais informações acesse  

www.simec.com.br ou pelos telefones:  

41 3219-6453/6494

Economia doméstica, como ad-

ministrar melhor suas contas do 

mês e como ter um consumo mais 

consciente serão os temas do mais 

novo Encontro dos Vintenários. A 

reunião acontecerá às 9h00 do 

próximo dia 25.

ENCONTRO VINTENÁRIOS
ECONOMIA DOMÉSTICA

• DATA: 25 de Agosto

• HORA: 9h00

• LOCAL: Auditório Diamiro Cordeiro da Fonseca 

(Av. Presid. Getúlio Vargas, 3692)

Confirmar presença com Gilce Martins pelo telefone 

41 3219-6458 ou pelo e-mail gilce@simec.com.br.  

REUNIÃO DOS SÓCIOS COM 20 ANOS OU MAIS  
DE SINDICALIZAÇÃO SERÁ NO DIA 25 DE AGOSTO

S Ó C I O  S M C


