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CAMPANHA SALARIAL – MÁQUINAS E METALURGIA
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OU VAI PRA LUTA, OU SEU ACORDO 
SERÁ NIVELADO POR BAIXO

PISO REGIONAL
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SMC ABRE CANAL DE DENÚNCIA 
SOBRE LOTAÇÃO NO TRANSPORTE 
COLETIVO E EMPRESARIAL
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MAIOR RESULTADO INDUSTRIAL
DO PARANÁ EM SETEMBRO PRECISA 
SER REPASSADO AO TRABALHADOR

MOBILIZAÇÃO

PÁG.  2

SMC INICIA NEGOCIAÇÕES 
SALARIAIS COM CNH E WHB

VEJA NESTA EDIÇÃO

JUNTO COM OUTROS 8 ESTADOS, PR RECUPEROU EM SETEMBRO O PATAMAR
PRÉ-PANDEMIA, SEGUNDO ESTUDOS DO IBGE 

Começou a Campanha Sala
rial dos setores de máqui
nas e metalurgia. O SMC 

está em negociação com os pa
tronais Sindmaq e Sindmetal com 
o objetivo de fechar um acordo à 
altura da categoria metalúrgica da 
Grande Curitiba. Vamos lutar por 
um reajuste salarial decente, além 
é claro da manutenção das cláu
sulas sociais. Por isso é bom ficar 
atento em um importante detalhe.  
Mesmo com o momento difícil que 
estamos passando por causa da 
pandemia da Covid19, o Paraná 
foi o estado que mais cresceu 
industrialmente em magnitude 
no mês de setembro, com alta de 
7,7%, segundo o IBGE (saiba mais 
no link: https://bit.ly/2Jg1Flw). 
Esse reflexo precisa ser repassa
do ao bolso do trabalhador, que 
sua a camisa no chão de fábrica 
e ainda encara a pandemia no dia 
a dia para garantir o sustento da 
família! Bons resultados precisam 
se converter em bons acordos! 
Pense nisso! Mobilizese e fique 
por dentro das negociações pelas 
mídias do SMC!  

ASSEMBLEIA VIRTUAL 

MÁQUINAS/METALURGIA

Dia 7 de dezembro, às 9h,
tem assembleia virtual para 
discutir contraproposta 
Sindmaq/Sindmetal.

Acesse o link e participe!
https://bit.ly/2KXdiPb

https://bit.ly/2KXdiPb
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SMC INICIA NEGOCIAÇÕES SALARIAIS COM CNH E WHB

CONFIRA ALGUNS 
INDICADORES DO
ATUAL MOMENTO DAS
NEGOCIAÇÕES SALARIAIS

ANÁLISE

R
ecentemente o Sindicato iniciou as 

rodadas de negociação dos Acordos 

Coletivos de Trabalho com duas 

grandes empresas do setor metalúrgico 

da Cidade Industrial de Curitiba, a CNH 

e a WHB. Os dirigentes sindicais estão 

empenhados e mantendo pulso firme para 

chegar em boas propostas e levar para 

avaliação e votação dos trabalhadores. 

Veja abaixo um breve resumo dos pontos 

principais de cada proposta e como foi 

em 2019.

Para saber mais confira a entrevista com o 
economista do DIEESE, Sandro Silva, na Live SMC. 
Clique no link interativo abaixo e assista!:

CNHWHB

CLÁUSULAS SOCIAIS

REAJUSTE SALARIAL
Mínimo de 4,77% (podendo aumentar se
o INPC for maior)
ABONO E PLR
Nas mesma linha das negociações de 2019

REAJUSTE SALARIAL
INPC + 1% de aumento real (2020/21)
VALE-MERCADO
INPC+1% de aumento real + acréscimo de R$ 50,00 
(2020/21)

(Empresa ficou de retornar até 1º de dezembro) (Empresa ficou de retornar até 1º de dezembro)
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Dos acordos negociados 
pelos Sindicatos até 
outubro, 31,4% tiveram 
aumentos iguais ao 
INPC.
O SMC está entre eles!

De 29 acordos negociados pelo SMC até 
o momento, todos tiveram reposição do 
INPC. E ainda tem mais por vir com as 
negociações em máquinas e metalurgia! 

PROTOCOLO COVID-19
Manter e ampliar a proteção dos 
trabalhadores nos locais de trabalho, 
incluindo a chegada ao estabelecimento 
industrial até o retorno à residências, 
preservando distanciamento social.

TELETRABALHO/HOMEOFFICE
Regras específicas 
trabalhadores que 
desenvolverem atividades 
nesta modalidade de regime 
de trabalho.

INTEGRAÇÃO DOS TRABALHADORES
Disponibilização de local apropriado 
e acessível para a participação do 
Sindicato laboral na integração de 
novos empregados, com duração de 
1:00 (uma) hora.

MOBILIZAÇÃO

Cláusulas econômicas propostas pelo SMC Cláusulas econômicas propostas pelo SMC

Nas duas empresas o SMC propõe também 
cláusulas sociais, entre elas estão:

Brasil
(DIEESE-PR)

Grande Curitiba 

abaixo de -5% 0,0

acima de 5% 0,2

de -5% a -4,01% 0,6

de 0,01% a 0,5% 18,3

de -4% a -3,01% 1,1

de -0,51% a 1% 12,8

de -3% a -2,01% 8,0

de 1,01% a 2% 6,6

de -2% a -1,01% 4,7

de 2,01% a 3% 2,5

de -1% a -0,5% 4,3

de 3,01% a 4% 0,4

de -0,5% a -0,01% 8,8

de 4,01% a 5% 0,2

igual ao INPC-IBGE 31,4

29 = 100%

https://www.youtube.com/watch?v=oUe1n_C3iX4

APESAR DA PANDEMIA, MAIORIA DOS 
ACORDOS TEM GARANTIDO INPC

https://www.youtube.com/watch?v=oUe1n_C3iX4
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OU VAI PRA LUTA, OU SEU ACORDO
SERÁ NIVELADO POR BAIXO

FORÇA-PR EMITE NOTA DE APOIO À LUTA 
DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO DO ESTADO

SMC ABRE CANAL DE DENÚNCIA SOBRE LOTAÇÃO 
NO TRANSPORTE COLETIVO E EMPRESARIAL

TAMO JUNTO! 

COVID-19

BONS RESULTADOS
NO PARANÁ GARANTEM 
MELHORES ACORDOS

FALA DO 
PRESIDENTE!

Sérgio Butka,  presidente do SMC

Recentemente o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) apresentou 
o resultado da Pesquisa Indus-
trial Mensal (PIM-Regional) do 
mês de setembro. Os números 
apontaram que a indústria 
cresceu no país em 11 estados, 
sendo que 9 deles superaram 
o patamar pré-pandemia.

E o Paraná está entre 
esses 9 estados. E não é só 
isso. Como mostramos na ca-
pa deste Voz do Metalúrgico, 
o nosso estado teve uma alta 
de 7,7% e apresentou o maior 
resultado em magnitude e o 
segundo impacto positivo no 
índice.

Por isso trabalhador me-
talúrgico, principalmente dos 
setores de máquinas e meta-
lurgia, o índice positivo precisa 
refletir também no seu bolso. 
Aliás, se o Paraná chegou a es-
se número foi também graças 
ao seu esforço no chão de fá-
brica. Nada mais justo do que 
lutarmos por um acordo com 
reajuste digno nos salários 
e com cláusulas sociais que 
garantam melhores condições 
de trabalho para todos.

Lembre-se também do 
fator Covid-19, que trouxe 
fortes impactos econômicos 
e preocupação para toda 
sociedade, no Brasil e no 
mundo. E mesmo assim, com 
todas essas dificuldades, com 
um governo federal que fez e 
ainda faz pouco caso da pan-
demia, você se manteve em 
pé, encarando tudo de  frente. 
Toda essa luta para garantir o 
sustento da família.

Portanto, pense nisso. 
Bons resultados precisam 
resultar em bons acordos.

Expediente

Textos: Andre Nojima, Claudia Ferreira 

e Nilton de Oliveira -  Projeto gráfico, 
paginação e arte: Adailton de Oliveira

JORNALISTA RESPONSÁVEL: Andre Nojima

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

T
oda vez que o SMC alerta sobre a im-

portância das negociações empresa por 

empresa e de ir para a luta é por motivos 

cruciais para o bolso do trabalhador, ainda mais 

agora com pandemia e desmandos do gover-

no federal. Cenário que impacta até no piso 

regional. Este teve a regra de reajuste definida 

considerando o mesmo índice aplicado para 

reajuste do mínimo nacional de 2021, acrescido 

de 0,55%. As 4 faixas salariais variam entre 

R$1.383,80(5,89%) e R$1.599,40(5,98%). E é aí 

que tá o problema. Enquanto o piso regional 

aumenta nessa média de 5%, os gastos do 

trabalhador aumentam muito mais. É só ver os 

custos com alimentação. Segundo o DIEESE, o 

valor da cesta básica(outubro)em Curitiba che-

gou a R$ 521,12. Só esse valor corresponde a 

33% da maior faixa salarial do piso regional. Isto 

sem contar os gastos com luz, água, transporte 

e demais. Por isso, mobilize-se e lute junto com 

o Sindicato por um acordo com reajuste salarial 

justo. Aliás, seu bolso merece.

A 
Força Sindical do Paraná 

emitiu nota em apoio e 

solidariedade à luta dos 

professores e demais profissio-

nais da educação do Estado. 

A categoria está mobilizada 

contra a precarização do en-

sino público, com a demissão 

de 30 mil trabalhadores. Os 

trabalhadores ficaram 8 dias 

em greve de fome na frente do 

Palácio Iguaçu. Em dos trechos 

da nota a Força ressalta que 

“somos contra a terceirização 

de qualquer trabalhador, mais 

ainda quando falamos de pro-

fissionais tão importantes para 

o crescimento do estado; en-

tendemos injustificável o edital 

47/2020, que altera a lógica 

de contratação de professores 

exigindo cobrança de taxa e 

prevê a contratação de apenas  

4 mil profissionais.”

O 
SMC lançou um canal de denúncias 

para que trabalhadores acessem e 

enviem fotos e relatos sobre lotação 

no transporte coletivo e também nos ônibus 

fornecidos pelas empresas. O objetivo é 

conscientizar e cobrar as autoridades, em-

pregadores sobre a importância das medidas 

protetivas com os usuários dos ônibus, 

devido ao alto risco de contaminação pela 

Covid19. Para intensificar esta cobrança o 

SMC vai enviar todas as informações rece-

bidas no canal de denúncias ao Ministério 

Público do Paraná.

Saiba mais detalhes clicando no link interativo abaixo:

https://bit.ly/2VcvW7e

Acesse o link interativo abaixo e denuncie!
simec.com.br/combateaocovid

PISO REGIONAL

https://bit.ly/2VcvW7e
http://simec.com.br/combateaocovid
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MORTE DE MARADONA

PERDE O FUTEBOL, PERDE A CAUSA POPULAR

SMC NA CAMPANHA 16 DIAS DE ATIVISMO PELO 
FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

AGORA TODAS 
AS FACILIDADES 
E FUNÇÕES 
DO SMC CARD 
ESTÃO NA 
PALMA DA SUA 
MÃO!

N
o último dia 25 de novembro 

o mundo do esporte recebeu 

com grande tristeza a morte de 

Diego Armando Maradona, aos 60 anos, 

devido a uma para cardiorrespiratória. 

Um dos maiores jogadores de futebol 

de todos os tempos. Sua perda fez o go-

verno argentino decretar 3 dias de luto. 

Dieguito, como era chamado, esbanjava 

técnica nos gramados, na Argentina, na 

Europa e principalmente no mundial de 

86, quando ergueu a taça pela seleção 

de seu país. Mas, além do talento nas 

quatro linhas Maradona também era um 

craque na luta por uma sociedade mais 

justa e solidária. Ele sempre defendeu 

causas sociais progressistas, entre elas 

o imposto sobre grandes fortunas. Ao 

vencer a Copa de 86 Maradona dedicou 

a vitória à classe trabalhadora. Ele tam-

bém manteve distância dos militares na 

Argentina. Estes usavam o futebol como 

plataforma para disseminar as ideias do 

regime que por sete anos violou direitos 

humanos no país.

A
gressão,  humi lhação, 

perseguição, estupro, in-

timidação, manipulação e 

assédio são algumas das formas de 

violentar e subjugar as mulheres. 

Além disso, a violência contra a 

mulher não se resume ao ambiente 

doméstico. O MPT lançou a cartilha 

“O ABC da violência contra a 

mulher no trabalho “, confira no 

site do SMC. O guia traz temas 

como assédio moral e sexual 

nas empresas, divisão sexual no 

trabalho e cultura do estupro, com 

objetivo de estabelecer canais de 

denúncias e levantar discussão 

sobre igualdade de gênero no 

ambiente laboral. Muitas vezes a 

violência ocorre pelo assediador 

achar que, a colega do trabalho 

ou funcionária, pode ser um objeto 

sexual, de discriminação, licitação e 

humilhação. Infelizmente a mulher 

intimidada com a situação acaba se 

calando, silenciando e não denun-

ciando muitas vezes até para evitar 

demissão. O “16 Dias de Ativismo” 

ocorre em mais de 130 países e 

promove o debate e denuncia da 

violência contra as mulheres.

MULHERES NAS PREFEITURAS
Um fator que pode ajudar muito 

nesta luta é a eleição de mulheres 

nas prefeituras. No PR temos vários 

exemplos, entre eles São José 

dos Pinhais (Nina Singer) e Ponta 

Grossa(Prof. Elizabeth).  

Maradona ergue a taça do Mundial de 86.
Conquista foi dedicada à classe trabalhadora argentina

Em breve, várias prefeitas serão 
entrevistadas na Live SMC no

 youtube.com/metaltvsmc 

ASSOCIADA E 
ASSOCIADO 
METALÚRGICO

Nova ferramenta para associados(as)!
Telemedicina já é realidade 
para associado(a) metalúrgico(a)!

O SAÚDE 24H TEM CONDIÇÕES
ESPECIAIS PARA AS SÓCIAS

E SÓCIOS DO SINDICATO

TRABALHE TRANQUILO!
Seus familiares estão bem assistidos 
em qualquer lugar que estiverem!

Mais informações: www.simec.com.br/atendimento

Atendimento emergencial:
Avaliação e encaminhamento do paciente

Consulta médica:
Avaliação com médico e procedimentos 
necessários; exames, especialidades, etc

Consultas e atendimento sem sair de casa 
prevenindo-se do Covid-19

Serviço disponível 24h do seu dia

Atendimento personalizado com 
profissionais qualificados da área de saúde

Cadastro de até 3 dependentes 

A TELEMEDICINA CHEGOU PARA FICAR!

NÃO PERCA ESSA GRANDE OPORTUNIDADE!

SMC PAY
Saldos e extratos
Aquisição de créditos
Busca de 
estabelecimentos 
conveniados
Transferências
Bloqueio e
desbloqueio do cartão
Promoções e muito 
mais!

Dica: Para tornar ainda 
mais fácil o acesso já deixe o 
atalho do Portal SMC CARD 
salvo na tela do seu celular!

Acesse o Portal SMC CARD 
pelo www.smccard.com.br

FAÇA SUA ADESÃO PELO LINK:
www.simec.com.br/saude24h

http://www.simec.com.br/saude24h

