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EXPEDIENTE

LULA DEFINE CANDIDATURA EM EVENTO 
DA FORÇA SINDICAL EM SÃO PAULO

REQUIÃO ANUNCIA CANDIDATURA
EM ASSEMBLEIA DO SMC

REAJUSTES DA
DATA-BASE FICAM
ABAIXO DO ESPERADO

NATAL SEM FOME 
ARRECADARÁ CERCA DE
R$ 150 MIL EM DOAÇÕES

O ex-presidente Lula as-
sumiu que pretende se 

candidatar para, na presidên-
cia, barrar o retrocesso que 
tem sido implementado no 
país principalmente nas áreas 
trabalhista e social. “Hoje a 
moda é dizer que tudo o que o 
trabalhador ganha é custo bra-
sil. Lembro que cada conquista 
que a classe trabalhadora teve 
foi sempre com muita luta e 

agora estão querendo destruir 
tudo isso. Querem mudar a 
legislação trabalhista. Querem 
destruir o Ministério Público do 
Trabalho. Querem que o traba-
lhador de aplicativo não tenha 
direito. Se não levantarmos 
a cabeça agora e brigarmos, 
eles vão conseguir implemen-
tar tudo isso. Na presidência, 
vamos mudar isso”, afirmou o 
ex-presidente.

O ex-senador e ex-go-
vernador do Paraná, 

Roberto Requião, esteve no 
SMC para participar da última 
reunião do ano da diretoria 
plena, onde aproveitou para 
anunciar que será candidato 
ao governo do Paraná em 
2022. “Estou disposto a dis-
putar a eleição ao governo 
do estado para conseguir 
consertar tudo o que está 

errado nesse governo. Estou 
disposto a topar essa parada 
porque eu tenho o que eles 
não tem. Tenho a experiência 
necessária arrumar o Paraná. 
Em meu governo, as tarifas 
de água e luz não subiam; 
lutamos contra o pedágio; a 
polícia militar não intervinha 
nos movimentos dos traba-
lhadores como tem aconte-
cido agora”, disse Requião.

A expectativa do INPC para a data-base de 
dezembro deste ano era de 11,3%, mas 

acabou ficando em 10,96%. Percentual próximo 
do atingido em 2015, de 10,97%. Segundo o 
economista Cid Cordeiro, o resultado deste 
ano deve-se “obviamente a difícil conjuntura 
econômica, ao fato de alguns setores que não 
apresentaram uma recuperação consistente e a 
inflação alta que dificulta as negociações”.   

A campanha Natal sem 
Fome do SMC com 

apoio da Força-PR está a to-
do vapor! O Sindicato está 
mobilizando trabalhadores 
de várias empresas em 
porta de fábrica e também 
de forma online para ajudar 
quem não tem o que comer. 
A previsão é que o SMC 
arrecade cerca R$ 150 mil 
que serão doados para 
entidades beneficentes.


