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Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba - Presidente: Sérgio Butka

COVID-19

DE OLHO NAS ELEIÇÕES, PREFEITOS
AFROUXAM ISOLAMENTO SOCIAL E
PANDEMIA CRESCE NO PARANÁ

R

ecentemente o governo do Paraná
decretou medidas restritivas em
várias regiões para frear a contaminação da Covid-19. A ação emergencial
traz à tona o reflexo do afrouxamento
de vários prefeitos durante a pandemia.
Se no começo o Paraná manteve baixos
índices, agora se junta ao rol de estados
com o amargo recorde de casos e óbitos
pelo coronavírus (veja na página 2). Já são
mais de 600 óbitos e mais de 20 mil casos
no estado. Não foi por falta de aviso. Enquanto lideranças políticas se curvaram
aos interesses econômicos, a categoria
metalúrgica da Grande Curitiba focava e
ainda foca na saúde da população.

NÃO FOI POR FALTA DE AVISO!

SMC NEGOCIA QUARENTENA
COM EMPRESAS

FORÇA-PR SUGERE COMITÊ
CONTRA COVID-19

No início da pandemia o SMC negociou com
várias empresas pacotes emergenciais com
foco na paralisação no chão de fábrica visando
a segurança de milhares de metalúrgicos. A
medida continuou por mais dias na segunda
etapa.

Era final de março quando a Força sugeriu
através de ofício ao governo do estado a
criação de um Comitê Técnico. O objetivo era
analisar quais indústrias deveriam ou não
operar durante a quarentena. Infelizmente
não houve retorno.

VAMOS AGIR POR NÓS

Sem diálogo por parte do governo, o
Sindicato vai continuar agindo focado
nas empresas mantendo o protocolo de
segurança dos trabalhadores nas linhas
de produção. A luta contra a Covid-19
continua!

Numero de óbitos por mês no estado
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E “PRA VARIAR”, NÚMEROS NACIONAIS
NÃO PARAM DE CRESCER

NA REGIÃO SUL JÁ SOMOS
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FORÇA-PR AMEAÇA SAIR DO CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO SE NÃO FOR CRIADO
COMITÊ FOCADO NA PREVENÇÃO DOS TRABALHADORES
Caso o governo estadual não crie um
comitê tripartite para debater estratégias de
segurança para os trabalhadores na pandemia da Covid-19, a Força Sindical do Paraná
vai anunciar a saída do Conselho Estadual do
Trabalho, Emprego e Renda (CETER). O prazo
termina no dia 8 de jul ho, data prevista para
nova reunião do CETER.
A ameaça da entidade deve-se a promessa não cumprida feita pelo governo a central
em criar o comitê solicitado através de oficio

há mais de 90 dias.
A intenção era analisar caso a caso no
setor industrial e da construção civil para
manter operando apenas as empresas que
fossem efetivamente essenciais no suporte
à população neste período.
A preocupação da Força-PR naquele momento, em que a pandemia ainda apresentava
baixos índices no estado, era justamente
evitar os números que o Paraná apresenta
atualmente.
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FALA DO
PRESIDENTE!

LENTA REAÇÃO

DEMORA DE QUASE 20 DIAS PARA SANCIONAR
MP 936 MOSTRA DESCASO DO GOVERNO COM
TRABALHADORES E ECONOMIA
No último dia 16 de junho
a MP 936 do governo federal,
que permite a redução de jornada e salários foi aprovada
no Senado Federal. Depois
desse trâmite no Congresso
a medida adotada devido aos
reflexos da pandemia da Covid-19 foi encaminhada para
o decreto do presidente da
república e por aí ficou até 6
de julho. Quase 20 dias para
sancionar a medida. Uma

demora que contrasta com
o recorde de desemprego e
com a angústia dos trabalhadores que temem perder
o emprego diante de um cenário incerto. Não bastasse
a demora, a MP foi aprovada
com veto na prorrogação
até 2021 da desoneração
da folha de pagamento de
empresas de 17 setores da
economia. O veto ainda pode
ser derrubado no Congresso.

Sérgio Butka, presidente do SMC

NADA TÃO RUIM QUE NÃO POSSA PIORAR

MP 927 QUE FLEXIBILIZA DIREITOS TRABALHISTAS ESTÁ
PRESTES A SER VOTADA NO SENADO
Além de se deparar com a
lenta reação do governo diante dos reflexos econômicos
da pandemia da Covid-19, o
trabalhador brasileiro ainda
enfrenta a ansiedade da MP
927. Essa medida, que está
em trâmite no Senado traz
uma série de ataques aos
direitos trabalhistas. Entre
eles o banco de horas nega-

tivo e a famigerada questão
dos acordos individuais, entre
empregado e empregador, se
sobreporem as leis e acordos
coletivos. Ou seja, é a raposa
cuidando do galinheiro. E
como a bancada sindical no
Congresso encolheu na última eleição a probabilidade da
MP927 ser aprovada é muito
grande. Durma com essa.

VENDA DE VEÍCULOS NOVOS CRESCE 113% EM JUNHO
Segundo a Anfavea a
venda de veículos novos
no Brasil este ano cresceu
113% na comparação de
junho com o mês de maio.
Até a previsão de queda no
comparativo com junho de
2019 foi menor que a estimada de 50%, mostrando um

percentual de 40%. “E assim
será nos próximos meses eu
estimo, a produção crescerá
muito sobre o pior período
da pandemia (abril e maio)
com queda sobre igual mês
de 2019, com possíveis surpresas”, afirma o economista
Cid Cordeiro.

De olho nas eleições prefeitos
do Paraná afrouxaram no isolamento
social. O nosso estado foi o que tomou
as primeiras iniciativas já com as
negociações dos metalúrgicos junto
às empresas. Iniciamos a quarentena
na frente. Mostramos que essa teria
que ser a principal ferramenta de
negociação com toda sociedade.
Encaminhamos através da Força-PR ao governador a solicitação
da criação da comissão tripartite no
combate ao Covid-19. Depois de 90
dias ela não saiu do papel, mesmo
com o governador assumindo o compromisso.
Vivemos hoje o caos, consequência do olho político dos prefeitos nas
eleições. Estão mais preocupados em
manter seus cargos. Da mesma forma
os indústriais em manter as suas
indústrias. Vimos isso já no começo
da pandemia a nível nacional e até
no nosso estado, quando um famoso
empresário disse que não era nada a
mortalidade de 7 mil pessoas. Temos
hoje 60 mil vidas perdidas.
Este é o resultado de quem pensa
primeiro no interesse próprio, na
economia e que não pensa na saúde
nem na prevenção.
Que essa lição acorde a população. Por isso você trabalhador e trabalhadora, não afrouxem nessa luta.
O isolamento social é extremamente
importante. Fique em casa. Denuncie!
Faça com que o Sindicato vá até sua
empresa para cobrar empresários que
ainda não entenderam o momento
delicado. Precisamos combater a pandemia se não perderemos mais vidas.
Que daqui pra frente tratem a
pandemia tecnicamente e com mais
responsabilidade para podermos dizer
que vencemos a Covid-19.

Expediente

TENHA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SMC PELO WWW.SIMEC.COM.BR/ATENDIMENTO
Em respeito ao decreto do governo estadual
anunciado no último dia 30 de julho para conter a
pandemia da Covid-19, o SMC está aberto ao público
apenas de forma virtual, temporariamente.

OLHO NAS ELEIÇÕES E
REFLEXOS MORTAIS

Caso precise dos serviços do Sindicato
acesse o simec.com.br/atendimento de
segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h
às 17h. Acesse também pelo QR Code.

A Voz do Metalúrgico é um órgão de
informação e luta dos trabalhadores
metalúrgicos da Grande Curitiba. Publicado
há 31 anos, desde setembro de 1986.
Diretor responsável: Sérgio Butka.
Sindicato dos Metalúrgicos da Grande
Curitiba. Sede: Av. Pres. Getulio Vargas,
3692, Curitiba - Paraná. Tel.: 3219-6400
Fax: 3219-6455. Subsede São José dos Pinhais Tel.: 3219-6413. Subsede Araucária - Tel.: 3219-6486

Site: www.simec.com.br
Textos: Andre Nojima - Claudia Ferreira
Projeto gráfico, paginação e arte: Adailton de
Oliveira - JORNALISTA RESPONSÁVEL: Andre Nojima
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Associada e associado metalúrgico!

O aplicativo Saúde 24h já está
liberado para sua utilização!
NÃO PERCA TEMPO! BAIXE JÁ O APLICATIVO E TENHA ACESSO À
SAÚDE 24 HORAS DO DIA SEM PRECISAR SAIR DE CASA!

BENEFÍCIOS
Orientação à saúde por vídeo chamada,
0800 ou chat
Serviço disponível 24h do seu dia
Atendimento imediato
Atendimento personalizado com
profissionais qualificados da área da saúde

BAIXE JÁ

Cadastro de até 3 dependentes
(independente do grau de parentesco)

VEJA COMO ACESSAR:
Baixe o aplicativo Saúde24h na play store do seu celular.
Abra o aplicativo, clique nos 3 risquinhos no canto superior
esquerdo e em seguida em “entrar”
Faça seu login colocando como usuário o seu CPF e a senha
padrão 12345 (Vai aparecer um aviso na tela, clique em “ok” e
faça o cadastro da sua senha pessoal)
Pronto! Você já irá ver na tela os botões para entrar em contato
com os profissionais que irão te orientar.

Nós optamos pelo Saúde24h! Cuide-se!
Você e sua família também vão precisar!
Mais informações: www.simec.com.br/atendimento

