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O SMC continua focado na segurança dos 
metalúrgicos diante da pandemia do Coronavírus. 
Nas últimas semanas essa luta está sendo intensi-
ficada com a base metalúrgica da Grande Curitiba, 
principalmente com os acordos fechados empresa 
por empresa e também através das plenárias 

on-line. Tudo isto para manter o distanciamento 
social, fundamental para brecar o avanço do 
Covid-19.

Recentemente milhares de trabalhadores 
retornaram ao chão de fábrica. Ao mesmo tempo 
o número de mortes no país já passa de mais de 

18mil mortes (até o fechamento desta edição) e 
coloca o Brasil como provável epicentro da doença 
no mundo. Confira nesta edição digital do A Voz 
do Metalúrgico todas as formas de ações do SMC 
para combater o Covid-19! Nossa prioridade é a 
saúde e a manutenção dos empregos! 

Como diz o ditado, “não há nada tão 
ruim que não possa piorar”. Os hospitais 
públicos do país já sentem com a falta de 
leitos e respiradores, situação que agrava 
ainda mais o combate do SUS ao corona-
vírus. Uma carência de equipamentos que 
tem origem em vários pontos, principal-
mente, na renúncia fiscal do governo, rela-

tiva a redução de impostos, para atender 
o empresariado. 

Com isso a classe trabalhadora agora 
se vê a mercê de um sistema público de 
saúde completamente desestruturado 
para enfrentar a pandemia do coronavírus. 
Só se salva, e olhe lá, quem pode pagar 
um plano de saúde.

Não bastasse, o país ainda se depara com a queda de  
R$ 80 bilhões por mês no Produto Interno Bruto, 
segundo o Ipea, devido a postura do presidente da 
republica diante da pandemia. Além disso, esse compor-
tamento que vai na contra mão da maioria dos países, está 
afastando cada vez mais os investidores internacionais 
do Brasil. Foram mais de 13 bilhões em 4 meses.

COMBATE AO COVID-19

A PRIORIDADE É A SAÚDE E A 
MANUTENÇÃO DOS EMPREGOS!

RENÚNCIA FISCAL, QUEDA NO PIB E 
SAÍDA DE INVESTIDORES AGRAVAM 
O COMBATE AO COVID-19

Fonte: Orçamento da União e dos estados

TUDO PODE PIORAR

O RALO DA RENÚNCIA FISCAL

VEJA NESTA EDIÇÃO 

SAÚDE E 
SEGURANÇA
SMC DE OLHO NO CHÃO 
DE FÁBRICA DURANTE 
PANDEMIA

NO AR
LIVE SMC TRAZ DEBATES 
IMPORTANTES PARA A 
CLASSE TRABALHADORA

REPRESENTAÇÃO
ACORDOS REFORÇAM 
IMPORTÂNCIA DOS 
SINDICATOS NAS 
NEGOCIAÇÕES
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MAIS DE 7,2 MILHÕES TRABALHADORES JÁ AMARGAM OS 
ACORDOS INDIVIDUAIS COM REDUÇÃO SALARIAL NÚMERO DE TRABALHADORES AFETADOS PELA MP936

SAÚDE E SEGURANÇA!

No início da pandemia do Covid-19 no Brasil, 
o SMC negociou com várias empresas acordos 
para a paralisação das linhas de produção por um 
determinado período. O objetivo foi de manter os 
trabalhadores em casa e evitar o contágio pelo 

coronavírus. Logo após o Sindicato conseguiu 
prolongar esses acordos por mais tempo. Agora, 
com a volta de milhares de metalúrgicos ao chão 
de fábrica os dirigentes sindicais juntos com o 
Departamento de Saúde e Segurança estão de 

olho nas empresas para verificar o cumprimento 
das normas de segurança para evitar o contágio. 
Para ter uma noção melhor desta situação o 
Sindicato dividiu as ações durante a pandemia 
em 4 etapas. Confira 

Recentemente o SMC 

aprovou por teleconferências 

com trabalhadores de várias 

empresas do setor metalúrgico 

da Grande Curitiba os acordos 

de manutenção dos empregos 

sem redução salarial. Cenário 

difícil de encontrar em outros 

estados e categorias. Milha-

res de trabalhadores já estão 

amargando as consequências 

de acordos negociados dire-

tamente com o patrão, sem 

a participação dos Sindica-

tos. Momento oportuno para 

o empresariado enfiar a MP 

936 do governo federal goela 

abaixo no trabalhador e reduzir 

salários. Mas essa tentativa 

pode ser barrada sim através 

da atuação da entidade sindical 

nas negociações do Acordo 

Coletivos de Trabalho. Uma 

linha que o SMC sempre seguiu 

nas negociações empresa por 

empresa.  

ACORDOS CONQUISTADOS NA GRANDE CURITIBA REFORÇAM 
A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS SINDICATOS NAS 
NEGOCIAÇÕES

SMC DE OLHO NO RETORNO DO CHÃO  
DE FÁBRICA EM 4 ETAPAS NA PANDEMIA

Milhares de trabalhadores que não 
contam com a participação dos sindi-
catos já estão cedendo a pressão dos 
empregadores e aceitando a redução 
da jornada com a famigerada redução 
salarial. Segundo a Secretaria de 
Trabalho do governo federal cerca de 
7,2 milhões de pessoas já fazem parte 
dessa realidade marcada pelo arroxo 
nos salários. O Paraná já está em quinto 
lugar no ranking dos que mais tem 
trabalhadores nesta situação.

Fonte: Secretaria de Trabalho do Governo Federal

Redução de jornada e salário de: 
70%: 879.774 (12,2%)
50%: 1.239.084 (17,2%)
25%: 964,073 (13,4%)

Suspensão dos contratos de trabalho:  
3.956.915 (54,9%)

Trabalhadores intermitentes: 167.069 (2,3%) 

REPRESENTAÇÃO

1 2 3 4

Quarentena Continuação da quarentena Retorno ampliadoDiscussão do retorno 
gradual para as fábricas

ACORDOS FECHADOS

Renault, Volkswagen, 

CNH, Volvo, WHB, 

Schwarz, Isringhausen, 

Cosma, Arcelor Mittal, 

AAM do Brasil, NTN, Jtekt, 

Matrifil, Matrinjet, Adient, 

KYB, Arcelor Mittal, HCC, 

Maflow, SMP, SAS, GT, 

HVI, Methal Company, 

Haas Buhler, CR Bluecast, 

Diferencial, Witzenmann, 

Thyssenkrupp. SEM REDUÇÃO DO 
SALÁRIO LÍQUIDO
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Vivemos hoje a pandemia 

do coronavirus. Certamente, 

nós brasileiros somos mais afe-

tados do que outras nações em 

virtude das políticas adotadas 

pelo governo federal e por vários 

governos estaduais. Nos últimos 

dez anos muitos deles vêm 

defendendo a diminuição do 

estado para enxugar os gastos 

públicos, com exceção dos 

que representam a esquerda 

brasileira.

Mas em um momento como 

esse somente o estado vai ter 

condição de defender a popu-

lação e fazer com que ela tenha 

a assistência necessária e para 

que não se percam mais vidas. 

Se não bastasse isso, estamos 

perdendo emprego e vendo 

uma geração de jovens sem 

expectativa, principalmente para 

os estudos.

 

Está faltando gente mais 

séria para que se leve em frente 

uma política voltada para o 

fortalecimento do estado e para 

recuperação da saúde pública e 

dos empregos. Não dá para ter 

um estado interessado apenas 

em defender o capital nacional 

e in1ternacional, e em especial 

os bancos.

Por isso companheiro, no 

meio desse terremoto, no meio 

dessa pandemia, vamos repen-

sar qual que será a nossa reivin-

dicação nas próximas eleições. 

Se nós vamos aceitar a diminui-

ção do estado brasileiro, ou se 

nós vamos fortalecê-lo para que 

se tenha suporte adequado em 

uma próxima pandemia, ou si-

tuação complicada semelhante.  

Pense bem e enquanto 

isso fique em casa. Nós vamos 

continuar aqui defendendo a po-

pulação brasileira e em especial 

você trabalhador 

metalúrgico e tra-

balhadora meta-

lúrgica.  

Sérgio Butka,  
Presidente do SMC

DIMINUIÇÃO 
DO ESTADO SÓ 
DIFICULTA COMBATE 
AO COVID-19

EDITORIAL

Tem dúvidas no trabalho e quer 
consultar o sindicato? Quer 

saber mais sobre os serviços, 
atividades, benefícios e ações?    

 
Use nosso atendimento  

on-line, de segunda a sexta 
feira, das 8 às 17:24h!  

 
Você acessa pelo link  

www.simec.com.br/ 
atendimento

DÊ SEU RELATO DOS PROCEDIMENTOS DA SUA 
EMPRESA NA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS

SMC REALIZARÁ 1º ENCONTRO ON-LINE PARA CIPEIROS 
COM FOCO NA PREVENÇÃO DO COVID-19

CURSO DE INGLÊS DO SMC CONTINUA VIRTUALMENTE

TRABALHADORES 
DENUNCIAM LOTAÇÃO NO 
TRANSPORTE PÚBLICO

#TODOSCONTRAOCOVID-19

PREVENÇÃO E TECNOLOGIA

ALTO RISCO

QUALIFICAÇÃO

A situação que enfrentamos 

hoje em nosso país é de extrema 

seriedade. Estamos ainda no 

começo de atravessando um 

grande e difícil caminho e pre-

cisamos da colaboração de 

todo o povo brasileiro para pas-

sarmos por mais essa! Somos 

brasileiros e não desistimos 

nunca! Deixe o seu relato sobre 

como sua empresa está agindo 

na volta das atividades! Viu 

algo errado? Recebeu equipa-

mento para proteção? Os outros 

cuidados estão sendo reali-

zados? Mande também foto/

vídeo para ilustrar! Acesse já  

www.combateaocovid19.com.br 

e ajude a combater o COVID-19 

nas empresas!

O Departamento de Saúde 

e Segurança do SMC vai rea-

lizar pela primeira vez no 

próximo dia 3 de junho o 

primeiro encontro online para 

membros da CIPA (Comissão 

Interna de Prevenção de Aci-

dentes). O tema será “Covid-

19 no Ambiente de Trabalho” 

e contará com a participação 

de cipeiros eleitos pelos tra-

balhadores, indicados pelas 

empresas e integrantes do 

Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança 

(SESMT). Nesta primeira edi-

ção on-line o debate contará 

com a participação de meta-

lúrgicos da Renault, Volvo, 

Volkswagen, CNH e Bosch e da 

diretoria do Sindicato. Além dos 

debates, o encontro contará 

com a participação e palestra 

de especialistas em segurança 

e na prevenção do Coronavírus 

no ambiente de trabalho.

Já circula no whatsapp e 

nas redes sociais várias fotos 

denunciando aglomeração no 

transporte coletivo de Curitiba 

e Região Metropolitana, contra-

riando as regras dos órgãos de 

saúde. Os registros dos passa-

geiros, feitos principalmente na 

ida e volta do trabalho mostram 

uma situação preocupante. Os 

trabalhadores são expostos a 

um alto risco de contaminação 

pelo coronavírus, tornando 

o dia a dia dos usuários do 

transporte público cada vez 

mais estressante.  Ou seja, 

um medo que acompanha o 

trabalhador na ida ao trabalho, 

durante e depois na volta para 

casa.

Por falar em qualifi-

cação on-line o curso de 

Inglês do SMC, visando 

a segurança dos alunos 

durante a pandemia 

do coronavírus, con-

tinua de forma virtual 

e também solidária. 

Isto porque os alunos 

recentemente grava-

ram por teleconferência 

uma mensagem para 

reforçar a Campanha 

da Arrecadação Solidá-

ria do Sindicato. Você 

pode assistir esse gesto 

de solidariedade no 

youtube.com/metal-

tvsmc.

Por isso 
companheiro, 
no meio desse 
terremoto, no 

meio dessa 
pandemia, vamos 

repensar qual 
que será a nossa 

reivindicação 
nas próximas 

eleições.

ATENDIMENTO  
ON-LINE SMC 
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Passamos por uma situação complicada 
mas sabemos que algumas pessoas e 
instituições estão em extrema necessidade, 
sem alimentos e materiais de higiene, lim-
peza e prevenção. 

Junte-se a nós e participe da campanha 
de Arrecadação Solidária lançada durante 
o 1° de Maio Solidário! 

A arrecadação será realizada até dia 
31/05. Doe qualquer valor pelo celular 
com o seu SMC PAY acessando o www.
smcpay.com.br/doar ou pelo QR Code 
ao lado.

Quatro instituições receberão os donati-

vos. São elas: FEPE – Fundação Ecumênica 
de Proteção ao Excepcional, Patronato 
Santo Antônio, Casa de Alice e Nosso Lar 
– Lar de  Idosos. 

Confira o trabalho realizado e as entre-
vistas com os representantes dessas institui-
ções em nosso canal  www.youtube.com/
metaltvsmc. Já aproveite para se inscrever 
no canal e ter as informações e novidades 
sempre em primeira mão!  

Esse momento exige 
mais do que nunca a união 
de todos. Somos água do 
mesmo mar!

A Voz do Metalúrgico é um órgão de  

informação e luta dos trabalhadores  

metalúrgicos da Grande Curitiba. Publica-

do há 32 anos, desde setembro de 1986.  

Diretor responsável: Sérgio Butka.

Textos e edição: André Nojima - 

Cláudia Ferreira - Projeto gráfico, 

paginação e arte: Adailton de Oliveira  

Jornalista responsável: André Nojima

Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. 

Sede: Av. Pres. Getúlio Vargas,3692, Água Verde, Curitiba - 

Paraná. Tel.: 3219-6400 Fax: 3219-6455. Subsede São José 

dos Pinhais - Tel.: 3219-6413. Subsede Pinhais - Tel.: 3219-

6434. Subsede Araucária - Tel.: 3219-6486
www.simec.com.br

EXPEDIENTE

USE O SMC PAY-VENDA SEGURA

SE LIGA ASSOCIADO! DECLARAÇÃO DO 
I.R PRORROGADO ATÉ 30/06

NO AR! 

SOLIDARIEDADE! 

LIVE SMC TRAZ DEBATES 
IMPORTANTES PARA A CLASSE 
TRABALHADORA

AJUDE QUEM MAIS PRECISA 
NESTE MOMENTO

FORÇA-PR REALIZA LIVE DO  
1º DE MAIO SOLIDÁRIO

Para manter o contato com a base metalúr-
gica durante a pandemia o Sindicato começou a 
realizar de segunda a sexta, sempre às 13h30, 
no youtube.com/metaltvsmc a Live SMC. Nela 
são debatidos importantes assuntos para classe 
trabalhadora. Os temas são abordados na esfera 
jurídica, política, econômica e de saúde. A Live 
conta também com transmissões de assembleias, 
informações de serviços do sindicato e participa-
ções especiais de correspondentes internacionais. 

Pela primeira vez a Força-PR realizou o maior 

evento de trabalhadores do estado de forma virtual. 

Tudo para garantir a segurança de todos diante da 

pandemia do Covid-19. A central realizou no Dia 

do Trabalhador uma live com o lema “Em defesa 

da democracia. Um novo mundo é possível”. O 

foco principal foi na solidariedade. A transmissão 

estimulou doações através de QR Code ajudando 

várias entidades carentes da Grande Curitiba.

A edição virtual do 1º de Maio Solidário da Força-

-PR contou também com vários shows de artistas 

metalúrgicos de várias empresas de Curitiba e 

Região Metropolitana. Caso você não viu ou queira 

ver de novo acesse youtube.com.br/metaltvsmc

Devido a crise do Coronaví-

rus, o prazo para a declaração 

do imposto de renda foi pror-

rogado até dia 30 de junho. 

O Sindicato disponibiliza para 

você associado e associada, 

um convênio para você realizar 

a declaração. A taxa é de R$ 

40,00 e o pagamento pode ser 

realizada com créditos Fidelidade (SMC CARD), desconto em 

folha ou dinheiro. Dúvidas e mais informações em simec.com.br/

atendimento.

Neste momento de pandemia sabemos que todo 
cuidado é pouco, então não fique para trás e previna-se 
usando já o seu SMC PAY – VENDA SEGURA.

O que é o SMC PAY – Venda Segura?
Seguindo a nova tendência tecnológica, com ele você 

realiza as transações na Rede Fidelidade em qualquer 
lugar, pelo SEU celular, sem precisar encostar na maqui-
nha dos estabelecimentos! 

Delivery:
Você também pode utilizá-lo quando fizer um pedido 

“delivery” dentro da Rede Fidelidade. Você realiza o 
pedido no restaurante, mercado e farmácia, paga com o 
SMC PAY e recebe tudo no conforto do seu lar.

Lembre-se de conferir previamente se o estabeleci-
mento faz entrega delivery. Todas as farmácias da Rede 
fazem entrega e estão habilitadas para o uso do SMC PAY

*Nas farmácias é possível ainda parcelar em 4 vezes 
sem juros com o SMC PAY

Como utilizo?
Para usar o SMC PAY acesse pelo seu celular o 

endereço www.smcpay.com.br, preencha os campos 
solicitados e pronto. 

O estabelecimento recebe na hora a confirmação do 
seu pagamento!

Gostou? Use já o seu SMC PAY!

Dúvidas e informações: 
www.simec.com.br/atendimento


