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BRASIL VAI PRAS
RUAS CONTRA O FIM
DA APOSENTADORIA!

DIA 22 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA),
MILHÕES DE BRASILEIROS ESTARÃO
NAS RUAS LUTANDO POR UMA
APOSENTADORIA DIGNA PARA O POVO.

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM!

No mês passado,
a mobilização de
mais de 20 mil
metalúrgicos da
Grande Curitiba
contra o fim da
Aposentadoria foi
destaque em toda a
mídia nacional

N

esta sexta-feira (22 de março) os trabalhadores
brasileiros irão fazer mais um grande protesto
contra o fim da Aposentadoria, representado
por essa proposta picareta de Reforma da Previdência.
Em Curitiba, vamos nos reunir na Boca Maldita às 9h00
para uma grande caminhada até à sede do INSS, onde
juntos mostraremos para todo o Brasil que somos contra
o fim da Aposentadoria!
É a Aposentadoria de milhões de brasileiros que
está em jogo e o futuro dos nossos filhos e netos. Se

não lutarmos agora, estaremos condenando o povo a
trabalhar até morrer, vivendo com um salário de fome
ou pedindo esmola nas ruas! E fique ligado, porque
não é brincadeira! Nos países que fizeram essa mesma
reforma, como o Chile, os idosos morrem de fome,
de trabalhar ou se matam por falta de dinheiro! Um
absurdo total!
É ESSE O FUTURO QUE VOCÊ QUER PARA O
BRASIL? NÃO! ENTÃO VAMOS PRA RUA LUTAR PELA
NOSSA APOSENTADORIA!

FALA DO PRESIDENTE!

FORÇA TOTAL CONTRA O FIM DA APOSENTADORIA!

SÉRGIO BUTKA, presidente do

Sindicato dos Metalúrgicos da
Grande Curitiba, da Força Sindical
do Paraná e da Federação dos
Metalúrgicos do Paraná

Nos últimos meses estamos em uma grande cruzada contra o fim da Aposentadoria. Aqui no Paraná temos
rodado todas as regiões do estado levando nossa bandeira “Todos contra o fim da Aposentadoria” e garantindo o
apoio massivo da população nessa luta que é de todos os brasileiros.
Já mobilizamos e conscientizamos milhares de trabalhadores em todo o estado e ainda vamos mobilizar muito mais! Com a
proposta picareta apresentada pelo governo, estamos aumentando ainda mais a nossa luta, preparando mais materiais, protestos e
ações nas ruas e nas portas de fábrica e contamos com a participação de todos os metalúrgicos e seus familiares. É a Aposentadoria
de todos e o futuro dos nossos filhos e netos que estão em jogo! Ou você vai deixar sua família trabalhar até morrer?
Dia 22 de março, contamos com você! Vamos pra rua lutar! Todos contra o fim da Aposentadoria!

ATENÇÃO TOTAL!

REFORMA DO GOVERNO EMPURRA
10 BOMBAS PRO TRABALHADOR
1

Muda a regra geral para se
aposentar. Não é mais o tempo de
contribuição, agora precisa ter a
idade mínima. Quem começou a
trabalhar cedo, vai trabalhar
muito mais!

2

Aumenta ainda mais a idade mínima
para se aposentar (Mulheres 62 anos
e Homens 65 anos)

3

Abaixa o valor das aposentadorias
(média de 10% a 20% a menos)

4

Muda a forma de cálculo da aposentadoria.
Antes eram os últimos salários, agora são
salários da vida toda que entram na conta (até
de quando você era office-boy ou estagiário)

5

Aumenta o tempo mínimo de contribuição de
15 para 20 anos

6

Aumenta o valor que é descontado (alíquota)
do seu salário para o INSS

7

8

Pensão por morte cai pela metade
do valor (só recebe 50% do que
seu marido ou esposa recebia)

9

Para receber o valor integral da
aposentadoria você vai precisar
contribuir por 40 anos no mínimo

10

Benefícios podem ser de apenas R$ 400 e não
mais de um salário mínimo

Tira o direito de Aposentadoria da
Constituição. Depois eles podem
mudar ou até mesmo acabar
de vez com ela a hora que bem
entenderem!

MULHERES METALÚRGICAS LIDERAM GRANDE MOVIMENTO CONTRA O CORTE DE DIREITOS

Campanha "Uma pela Outra" sendo divulgada nas principais ruas de Curitiba e São José dos Pinhais!

Com a proposta de Reforma da Previdência do atual
Governo as mulheres brasileiras serão as mais prejudicadas.
Elas que já fazem dupla jornada (no trabalho e em casa), terão
que trabalhar ainda mais e contribuir por muito mais tempo,
ficando quase impossível para elas se aposentarem.
Por isso, as Mulheres Metalúrgicas se juntaram em um

grande movimento online, nas portas de fábrica e nas ruas
da Grande Curitiba. O movimento “Uma pela Outra” está no
Facebook e já conta com dezenas de posts denunciando
e conscientizando sobre o corte de direitos das mulheres
causados pela Reforma.
Se junte nessa luta e curta “Uma pela Outra” no Facebook.

PARA BARRAR OPOSIÇÃO À REFORMA,

SE NÃO LUTAR,
VOCÊ VAI PERDER!

GOVERNO RASGA CONSTITUIÇÃO
E CRIA MP PICARETA
VIROU BAGUNÇA!
MEDIDA PROVISÓRIA
873, ALÉM DE SER
INCONSTITUCIONAL,
É MANOBRA RASTEIRA
PARA BARRAR A
OPOSIÇÃO AO PROJETO
QUE ACABA COM A
APOSENTADORIA

A Ford decidiu de uma
hora pra outra fechar sua
fábrica e demitir 3 mil trabalhadores. Se você de
Curitiba e região não lutar
e defender seu emprego
sempre, com certeza as empresas farão a mesma coisa
na primeira oportunidade!

O governo já está sentindo que não vai
conseguir aprovar essa Reforma da Previdência
que acaba com a Aposentadoria do povo brasileiro e resolveu apelar. Vendo que os sindicatos
estão se movimentando para construir uma
nova Greve Geral e levar milhões de brasileiros
às ruas contra a proposta, o governo criou na
véspera de Carnaval a Medida Provisória 873,
uma piada juridicamente falando, pois impõe
obstáculos inconstitucionais e sem sentindo
para sindicatos e trabalhadores, tentando impedir a organização de nova grande mobilização.
A medida fajuta fere gravemente o artigo

8º da Constituição Federal e ainda deixa
o Brasil sem moral para negociar com os
principais países do mundo, já que vai contra
todos os acordos internacionais que o Brasil
tinha assinado. Por isso essa falcatrua jurídica
do governo já está sendo questionada no
STF pela OAB e outras entidades sérias que
prezam pela Constituição!
Se não bastasse tudo isso, a MP picareta
ainda tira R$ 126 milhões por mês dos trabalhadores e entrega de bandeja aos bancos,
que vão lucrar e engordar mais seus bolsos
com as taxas absurdas para o trabalhador.

GOVERNO TORRA MILHÕES EM RÁDIOS E OUTRAS MÍDIAS PARA
DEFENDER REFORMA E ATACAR QUEM TÁ CONTRA
Olha a sacanagem! Mesmo falando que não tem
dinheiro pra nada, governo
segue torrando milhões em
propaganda da Reforma
da Previdência. Rádios e
outras mídias que recebem
a grana do povo têm usado

VOTE!

o tempo para falar mal de
quem luta contra isso, como sindicatos e entidades
sérias. Você acha que eles
falam mal dos pelegos? Falam nada, só criticam quem
defende a Aposentadoria
do povo!

REFLITA!
SE ESSA REFORMA
FOSSE BOA MESMO,
PRECISARIA GASTAR
MILHÕES EM
PROPAGANDA?

Acesse o

Você acha certo QR Code e vote!
o governo usar
dinheiro público para
fazer propaganda e
acabar com a nossa
Aposentadoria?

Na GM a moda agora é
cortar direitos pra aumentar
o lucro do patrão. Se você,
metalúrgico e metalúrgica
não estiver preparado pra
luta, já já seu patrão também
vai vir de conversinha!

MAIS DE 200
TRABALHADORES
SÃO FEITOS DE
ESCRAVO NO
DISTRITO FEDERAL!
Uma operação localizou
mais de 200 trabalhadores
que eram feitos de escravo
no Distrito Federal, pertinho
dos nossos políticos. Os
trabalhadores eram explorados por uma seita religiosa
e sofriam com as condições
precárias. Eles só foram salvos dessa condição graças
à atuação dos fiscais do
trabalho e entidades sérias
como o MPT, MP e Polícia
Federal.

NOSSAS LUTAS!

Sindicato dos Metalúrgicos da Grande
Curitiba segue firme e forte nas portas
de fábrica, conquistando avanços,
impedindo retrocessos e ratificando as
decisões das assembleias

Na Volvo os trabalhadores se mobilizaram, ratificaram as
decisões da assembleia geral, e já iniciaram a luta por uma
PLR ainda melhor em 2019!

Os metalúrgicos da Aura, terceirizada da Renault, sofriam
com a falta de avanços. Em assembleia e no MPT, garantiram a representação do SMC, reverteram demissões e
já começaram a avançar nos reajustes salariais em 2019!

AMBULATÓRIO REABRE
NA LAMENHA LINS 981
Clínico geral, pediatra
e ginecologista são as
três especialidades já funcionando no espaço. Para
utilizar basta ser sócio ou
dependente de sócio e
ligar para 3219-6495 ou
3219-6405. Em breve,
mais novidades!
DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA
COM CONDIÇÕES
ESPECIAIS PARA
SÓCIOS
Por apenas R$40 e
horários diferenciados, os
sócios do SMC e dependentes podem declarar
o IR de forma rápida e
prática. Basta levar toda
a documentação na Rua
Lamenha Lins 981. Informações: 41 9 9963-0273
ou 41 9 9963-0162.

Na Volkswagen a mobilização foi para mostrar união pelos
empregos e solidariedade aos metalúrgicos da Ford e da
GM. Na assembleia, os trabalhadores também ratificaram
a decisão da categoria no dia 11 de fevereiro.

Metalúrgicos da SMP lutaram e fecharam acordo que pode
garantir R$ 36 mil entre abono e PLR nos próximos dois
anos. Assembleia geral também foi ratificada!

MANGELS
Luta dos metalúrgicos garante reajuste salarial com
aumento real e boa PLR em 2019.

ISOESTE
Metalúrgicos lutam e garantem a Participação de
Lucros e Resultados em 2019.

CSN
Assembleia dos trabalhadores da CSN aprova aumento
real, abono salarial, auxílio-creche e vários outros
benefícios.

ADIENT
Na base da luta, a PLR dos trabalhadores da Adient
pode chegar a R$ 12 mil graças a mobilização feita em
porta de fábrica.

COMAU CNH
Trabalhadores estão firmes dando o recado na porta
de fábrica. Na última assembleia liderada pelo SMC,
metalúrgicos deram prazo para empresa resolver
pendências. Se não avançar, é greve!

AETHRA
Mobilizados pelo acordo, metalúrgicos da Aethra
ratificaram a assembleia geral da categoria e
iniciaram a luta por avanços na data-base e PLR na
empresa.

ACESSO RÁPIDO SMC
ACESSE O QR CODE E TENHA EM
MÃOS DE FORMA RÁPIDA TUDO O
QUE VOCÊ PRECISA DO SMC.

BAIXE AGORA O
APLICATIVO SMC CARD
FIDELIDADE

Com
ele ficou
muito
mais fácil...

• Conferir o seu saldo
• Trocar a sua senha
• E ver quais conveniados estão mais
perto de você (com mapa e tudo)
Não perca tempo e instale
agora no seu celular Android.

• NOTÍCIAS DO DIA
• SORTEIO DE COLÔNIA
• TUDO SOBRE A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
• E MUITO MAIS!!!

EXPEDIENTE

www.simec.com.br
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