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INCOERêNCIa | Redução não condiz com alta produtividade da empresa

metalúrgicos pressionam e 
Rodo Linea desiste de reduzir salários

Confira os acordos fechados pelo Smc para preservar os empregos

João Guilherme atua como 
consultor das principais 
entidades sindicais do Brasil 

Mesmo com a produção em alta, empresa quis cortar salários

1° de Maio 
em defesa 
dos empregos

Chegamos à oitava edição do 
1º de Maio Solidário da Força 
Sindical do Paraná. Pelo terceiro 
ano consecutivo, realizado em 
parceria com o Governo do 
Estado. É um orgulho para nós, 
trabalhadores, ver que o evento 
já está consolidado no calendá-
rio do nosso Estado, atraindo 
público cada vez maior. Em 
2009 nosso lema é “Força Total 
em Defesa dos Empregos”.

No dia em que homenage-
amos todos os trabalhadores 
brasileiros, nada mais justo 
do que lutar pela preservação 
dos postos de trabalho. Muitos 
empresários oportunistas estão 
tentando se aproveitar desse 
momento difícil para tentar 
demitir e retirar direitos. Isso 
nós não aceitamos!

No SMC já fizemos vários 
acordos para evitar demissões, 
sem flexibilizar direitos. Salá-
rios e demais benefícios foram 
mantidos. Por essa linha de 
ação é que precisamos lutar, 
ir às ruas, protestar. Ao asse-
gurar os empregos sem cortar 
direitos, estamos estimulando 
o consumo e fazendo o Brasil 
se manter nos trilhos do cres-
cimento e do desenvolvimento 
social.

Por isso companheiro, vamos 
nos unir mais uma vez neste 1º 
de Maio e dar o nosso recado a 
todo o Brasil: os trabalhadores 
não vão pagar a conta de uma 
crise criada pelo capital! Vamos 
à luta! Agora é Força Total em 
defesa dos empregos!

Opinião

Sérgio Butka, Presidente do SMC 
e da Força Sindical do Paraná.

André Nojima | SMC
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Plenária da força Sul em curitiba
A interestadual Sul da Força Sindical, formada pelas direções das 

estaduais do PR, SC e RS da central, realiza plenária em Curitiba nos 
próximos dias 13 e 14 de julho. O evento contará com a presença de 

dirigentes sindicais e trabalhadores dos três estados da região sul do Brasil.

É hora de ir às ruas 
protestar e lutar em 
defesa dos empregos e 
dos direitos históricos 
conquistados pelos 
trabalhadores

A luta do SMC contra as empre-
sas que usam a crise como descul-
pa para demitir já é destaque no 
país. De acordo com o sociólogo e 
consultor sindical João Guilherme 
Vargas Netto, “o Sindicato dos 
Metalúrgicos da Grande Curitiba 
está entre os três sindicatos do 
Brasil mais resistentes à crise”.

A constatação foi feita no últi-
mo dia 6 de março, em reunião 
da diretoria plena do Sindicato. 
Na ocasião, João Guilherme fez 
uma análise sobre as ações do 
SMC e das centrais no primeiro 
trimestre de 2009. De acordo com 
ele, os acordos que garantiram o 
emprego de aproximadamente 
1000 metalúrgicos em Curitiba e 
Região Metropolitana são exem-
plos para os sindicatos de todo o 
país. “O Sindicato daqui tem bons 

exemplos. Podemos citar o acordo 
feito na Renault, que garantiu o 
emprego de vários trabalhado-
res”, comentou o sociólogo. 

Segundo João, o movimento 
sindical brasileiro também adotou 
ações eficazes. Entre elas, estão a 
centralização das negociações e a 
ação política envolvendo as mobili-
zações pela queda da taxa de juros 
e pela manutenção dos empregos. 

“O movimento não se disper-
sou e lutou contra a histeria das 
empresas”, explica ele sobre o 
oportunismo de empresários dian-
te do atual momento econômico.

Para o próximo trimestre, 
João Guilherme deu o recado. 
“Nós estamos no caminho certo 
e temos também muito mais 
clareza sobre a crise do que o 
empresariado”, disse.

Após pressão dos metalúrgicos 
e do SMC, a Rodo Linea abortou 
a tentativa de reduzir salários. 
A desistência veio logo após as-
sembléia realizada pelo Sindicato 
na manhã do último dia 30 de 
março em porta de fábrica. 

De acordo com o SMC, nos dois 
últimos anos, a empresa alcan-
çou ótimos resultados e continua 
com a produção em alta. Motivo 
que indignou os funcionários do 
chão de fábrica que trabalharam 
até no Carnaval.

A Rodo Linea fica na CIC, pro-
duz implementos rodoviários 
e tem aproximadamente 250 
funcionários.

*Renault: Devido ao reaquecimento do setor automotivo, 
500 dos 850 trabalhadores suspensos voltaram antes ao 
trabalho, no dia 23 de março.
**Volks: o acordo, que deveria acabar em dezembro de 
2010, deve acabar já em maio, porque as vendas aumenta-
ram e a Volks já utilizou 4 dos 6 dias parados.

Empresa	 Trabs.	 	 Localização	 O	que	fabrica	 	 Acordo	 Nº	de	beneficiados	 Prazo	do	acordo

Renault*  4 mil  S.J. dos Pinhais  Veículos   Lay-off  850   05/01/2009 a 05/06/2009

Maflow	 	 200	 	 CIC	 	 Ar	condicionado	 	 Lay-off	 	 123	 	 	 26/01/2009	a	26/06/2009

Alusur	 	 68	 	 S.J.	dos	Pinhais	 Peças	 	 	 Lay-off	 	 18	 	 	 26/01/2009	a	26/06/2009

SNR  108  F. Rio Grande Rolamentos  Lay-off  14   01/04/2009 a 01/09/2009

Perkins	 	 160	 	 CIC	 	 Motores		 	 Lay-off	 	 18	 	 	 01/04/2009	a	01/06/2009

Volvo	 	 2,4	mil	 	 CIC	 	 Ônibus	e	caminhões	 BH	Negativo*	 2,4	mil	 	 	 Até	12/2010	

Volks-Audi**	 3,6	mil	 	 S.J.	dos	Pinhais	 Veículos		 	 Comp.Dias*	 3,6	mil	 	 	 Até	12/2010
Como funcionam os acordos?
Lay-off: suspensão temporária do contrato de trabalho, de dois 
a cinco a meses. Nesse período, uma parte do salário dos 
trabalhadores	é	paga	com	recursos	do	Fundo	de	Amparo	ao	
Trabalhador	(FAT)	e	outra	é	paga	pela	empresa.	Os	empregos	
são	garantidos	pelo	mesmo	período	de	vigência	do	acordo.	

*	Banco	de	horas	negativo	e	compensação	de	dias:	trabalha-
dores	folgam	para	depois	compensar	os	dias	parados.	Volvo	
garantiu	nível	médio	de	empregos	até	junho.	

Mobilização contra redução 
salarial já é a segunda do ano

No começo de 2009, a Bosch deu início a uma 
tentativa de reduzir o salário dos trabalhadores. Em 
resposta, o SMC protocolou denúncia contra a empre-
sa no Ministério Público do Trabalho. Mesmo assim, 
a fábrica de bombas injetoras tentou a todo custo 
flexibilizar os direitos. Mas, em votação secreta reali-
zada na porta de fábrica (foto), a grande maioria dos 
metalúrgicos votou contra. No dia seguinte a Bosch 
abortou a redução salarial. Foi a vitória da democracia. 
Saiba mais no www.simec.com.br

Felipe Rosa | Arquivo SMC

André Nojima | SMC
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André Nojima | SMC

METa | Luta é contra fator previdenciário e pela recuperação do poder de compra

Sindnapi lança projeto de um
milhão de ações de aposentados

Notas

O Sindicato Nacional dos Apo-
sentados, Pensionistas e Idosos 
da Força Sindical (Sindnapi) 
lançou na sexta-feira, 24 de abril, 
em Curitiba um projeto que visa 
entrar com um milhão de ações 
judiciais na Justiça Federal contra 
o Instituto Nacional de Segu-
ridade Social (INSS). São dois 
processos: um pela recuperação 
do poder de compra e outro pelo 
fim do fator previdenciário, atual 
sistema de cálculo da aposenta-
doria que causa a redução de até 
40% da remuneração da pessoa. 

O fator previdenciário é in-
constitucional, pois alterou a 
Constituição Federal sendo uma 
Lei Ordinária, que é aprovada por 
maioria simples no Congresso 
Nacional, e, para alterar a CF, 
exige-se uma Lei Complementar, 
que é aprovada apenas com a 
concordância de no mínimo 2/3 
de todos os senadores e deputa-
dos federais.

A outra ação judicial afirma que 
o INPC não restitui corretamente 
o poder de compra dos aposen-

Aposentados dão entrevista à imprensa na sede cental 
do Sindicato dos Metalúrgicos: luta agora é na Justiça

Cursos são gratuitos para associados e dependentes do SMC
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BiD elogia ações do Brasil contra a crise
O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

Luis Alberto Moreno, destacou as ações do Brasil contra a crise. 
"Medidas como a redução na taxa de juros, estímulo fiscal e adoção 

de políticas setoriais estão surtindo efeitos positivos", disse.

André Nojima | SMC

Arquivo | SMC

tados: “Nós gastamos aproxima-
damente 35% da remuneração 
mensal com remédios e saúde, 
porém este item representa 
apenas 7% do INPC”, explica o 
diretor do Departamento dos 
Aposentados do SMC, Roberto 
Eltermann. Por essa diferença, 
quem se aposentou antes de 2000 
já amargou, em média, 20% de 
defasagem na sua remuneração.

Veja nossa luta
Já fecharam 
acordo com o SMC
Dana, Faurecia Escapamentos, 
FCM, Haas do Brasil, Imes, 
Metalkraft, Pial Legrand, Styner 
Bienz e Thyssenkrupp Sofedit.

Estão em negociação 
com o SMC

AAM do Brasil, Brafer, BrasilSat, 
Comau (planta New Holland), 
Faurecia Bancos, Gans, Gauss, 
Gestamp, GME, Jtekt, KYB, Ma-
flow, Maringá Soldas, Methal 
Company, New Holland, OSG/
Tungalow, Pastre, Perfipar, Ribasa, 
SNR Rolamentos, Trivisan e Volvo.

Aposentados discutem 
fator previdenciário

Em sua terceira reunião de 2009, 
realizada no dia 25 de abril, o 
departamento dos aposentados do 
SMC discutiu um importante assunto 
para a categoria: o fim do fator pre-
videnciário. Na ocasião, o Sindicato 
convocou os participantes do encon-
tro para que aderissem à enxurrada 
de ações judiciais propostas pelo 
Sindnapi (Sindicato Nacional dos 
Aposentados, Pensionistas e Idosos 
da Força Sindical), exigindo a recu-
peração do poder de compra da ca-
tegoria e a recomposição das perdas 
salariais causadas pelo mecanismo 
que retarda a aposentadoria do 
trabalhador. Ainda na reunião, os 
aposentados assistiram também a 
uma palestra da psicóloga Maristela 
Thatista sobre depressão na terceira 
idade. O encontro foi transmitido ao 
vivo pelo site do SMC, no endereço 
www.simec.com.br.

Futebol: inscrições 
vão até 15 de maio

O Sindicato recebe até o próximo 
dia 15 de maio, as inscrições das 
equipes para o 3º Campeonato Me-
talúrgico de Futebol Suíço Regional. 
O torneio começa em 23 de maio 
e é exclusivo para metalúrgicos 
sindicalizados que estejam traba-
lhando em empresas do setor. Para 
inscrever seu time, o trabalhador 
precisa retirar e preencher a ficha 
de inscrição que está disponível nas 
subsedes do SMC, com o delegado 
sindical de sua empresa ou ainda 
no site do Sindicato, no endereço 
www.simec.com.br. Feito isso, é só 
entregar a ficha na subsede da área 
onde fica a empresa. Participe!

Aprovado reajuste do 
piso regional do PR

Após pressão da Força Sindical 
PR, que no dia 30 de março lotou 
as galeria da Assembléia Legisla-
tiva durante sessão plenária, os 
deputados estaduais aprovaram o 
reajuste de 14,9% no salário míni-
mo regional do Paraná. Negociado 
entre Centrais Sindicais e Governo 
do Estado, o piso paranaense ficará 
dividido em seis faixas salariais, 
entre R$ 605,52 e R$ 629,55. Esses 
valores passam a valer a partir do 
próximo dia 1º de Maio, quando o 
Governador Requião sancionará o 
reajuste no evento da Força PR em 
homenagem ao Dia do Trabalhador. 
Segundo projeções do Dieese, o 
mínimo regional deve injetar cerca 
de R$ 754,4 milhões na economia 
do Paraná. O novo piso beneficiará 
principalmente os trabalhadores de 
categorias profissionais sem acordos 
ou convenção coletiva de trabalho.

CoNSCIENTIzAção |  objetivo é informar profissionais sobre seus direitos

Ação |   Nove acordos já foram fechados e outras 22 empresas estão em negociação

cursos do Smc terão módulo de 
Introdução à Qualificação Profissional

PLR 2009: confira como está nossa luta

As próximas turmas dos cur-
sos de qualificação oferecidos 
pelo SMC terão na grade o 
módulo “Introdução à Qualifi-
cação Profissional”. O objetivo é 
informar e conscientizar o aluno 
sobre seus direitos ao ingressar 
no mercado de trabalho. “Não 
basta conhecer a profissão, é 
preciso que o cidadão esteja 
consciente de seus diretos tra-
balhistas” reforça o presidente 
do SMC, Sérgio Butka. 

Com base nesta linha, o módu-
lo é composto por quatro temas: 
saúde no trabalho, previdência 
social, direitos trabalhistas e 
orientação sobre empregabili-
dade. A criação do novo módulo 
é resultado da parceria do SMC 
com a Força Sindical do Paraná.

Qualificação
O Sindicato oferece aos associados e dependentes cursos de 

Mecânica Básica Industrial, Programador de CNC e Inglês. Mais 
informações na Escola Sindical do SMC no telefone 41-3219-6459 
ou no site www.simec.com.br.

O Sindicato segue firme na luta 
da PLR 2009. Apesar da tradicio-
nal choradeira das empresas, que 
esse ano estão usando a crise 
como desculpa para dificultar 
as negociações, os acordos já 
começaram a ser fechados. Vá-

rias empresas estão discutindo 
o benefício com o SMC. Isso 
demonstra a realidade do setor 
metalúrgico, que nos últimos anos 
teve produção e vendas em alta, 
com queda apenas nos últimos 
meses de 2008.  

Metalúrgicos 
da Metalkraft 
aprovaram 
a PLR em 
assembléia 
dia 14 abril

O projeto foi lançado em São 
Paulo/SP no final de março e 
já resultou em 10 mil ações 
judiciais. Essa não é a primeira 
vez que o Sindnapi ingressa com 
ações contra o INSS. A entidade 
já entrou com 400 mil ações para 
restituir defasagens nos períodos 
de 1994 a 1997 e 1977 a 1988. 
Todas foram ganhas. 

Mais informações: 3219-6474



Notas

FoCo | objetivo foi fortalecer a luta dos metalúrgicos da montadora em todo o país
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O economista do Dieese, Cid Cordeiro, recebeu na noite de 24 de abril o título de 
Cidadão Honorário de Curitiba. A homenagem veio em reconhecimento aos 25 anos de 

militância em defesa dos interesses dos trabalhadores como economista do Dieese.

formar recebe 2º Encontro nacional 
dos Trabalhadores da Volkswagen

Sindicato divulga 
novas datas para 
cursos de cipeiros

Volks-Audi impede cipeiros 
de participar de evento

Agindo contra a organização de seus trabalhadores, a direção 
da Volks-Audi de São José dos Pinhais radicalizou e decidiu não 
liberar 18 cipeiros para participar do 2º Encontro Nacional dos 
Trabalhadores Volkswagen, realizado nos dias 23, 24 e 25 de abril 
no Formar, em Guaraqueçaba. Em carta enviada ao Sindicato, a 
montadora disse que não liberou os cipeiros devido a “grande 
quantidade de liberações solicitadas”. Somente os delegados 
sindicais e membros da Comissão de Fábrica puderam participar. 
O secretário geral do SMC, Jamil Dávila, criticou a postura da 
empresa. “A planta de Anchieta da Volks liberou 14 cipeiros para 
acompanhar o evento. A de Taubaté, outros 12. É lamentável que 
a unidade de São José dos Pinhais dê esse tratamento diferenciado 
a seus cipeiros, agindo de forma discriminatória contra eles”, 
reclama o sindicalista.

Os cursos de qualificação em 
saúde e segurança do trabalhador 
promovidos pelo Sindicato foram 
remarcados. Eles começam no final 
de maio e vão até o final de julho, 
conforme calendário abaixo. Voltado 
a cipeiros metalúrgicos eleitos pelo 
trabalhador (efetivos e suplentes) e 
dirigentes sindicais, os cursos desse 
ano terão as turmas divididas por 
ramos de atividade, e não mais por 
subsede, como ocorreu em 2008. As 
aulas serão realizadas no Centro de 
Formação e Qualificação dos Metalúr-
gicos do Paraná (Formar), em Gua-
raqueçaba. As inscrições podem ser 
feitas no Departamento de Saúde do 
Sindicato, pelo fone (41) 3219-6412. 

Confira o novo 
CalEndário doS CurSoS:

 
Montadoras

(30 e 31 de maio)

Peças 
(27 e 28 de junho)

Máquinas e Metalurgia 
(25 e 26 de julho)

Foi realizado entre os dias 23 e 
25 de abril na sede do Formar, em 
Guaraqueçaba, o 2º Encontro do 
Comitê Nacional dos Trabalhadores 
da Volkswagen, reunindo cerca de 
120 trabalhadores da montadora e 
representantes sindicais da Argen-
tina, Espanha, Rússia e Alemanha. 
O evento teve como objetivo 
discutir estratégias contra a crise 
financeira mundial e mostrar a 
situação dos trabalhadores de cada 
planta da empresa no Brasil. 

Os participantes também deba-
teram a organização no local de 
trabalho, garantia de direitos, os 
novos desafios do Comitê Nacio-
nal e assistiram palestras sobre 
análise de conjuntura econômica 
com o economista do DIEESE, 
Ademir Figueiredo, e também 
sobre os impactos da crise sobre a 
saúde e segurança com o médico 
Zuher Handar. 

De acordo com o presidente 
do SMC, Sérgio Butka, o evento 
é fundamental para os próximos 
desafios da categoria. “Este en-
contro vai fortalecer os metalúr-
gicos para os próximos desafios 
deste ano, que não está sendo 
nada fácil”, reforça Sérgio.

“Integrar os trabalhadores da 
VW de todo o país significa trocar 
idéias e fortalecer o movimento 
sindical, principalmente nas nego-
ciações salariais”, diz o secretário 
geral do SMC e funcionário licen-
ciado da Volkswagen de São José 
dos Pinhais, Jamil Davila.

Cipeiros durante curso no 
Formar em 2008:  foco na saúde 
e segurança do trabalhador

O presidente do SMC, Sérgio Butka, dá as boas-vindas 
aos participantes  do encontro, em Guaraqueçaba

Vanessa Presse

Guilheme Ochika | SMC

Economista do Dieese recebe título de cidadão honorário

A 14ª edição da MetalFest será realizada este ano 
em 10 de maio, no Dia das Mães. O local será o 
mesmo, o Metal Clube de Campo, em São José dos 
Pinhais. Traga sua família e venha lutar junto com 
o Sindicato por mais empregos, melhores salários 
e condições de trabalho. Aproveite também para 
curtir as várias atrações que estão sendo prepara-

das: bingo metalúrgico com premiação de carro, 
motos e eletrodomésticos, praça de alimentação, 
show com a banda Tchê Garotos, brinquedos para 
as crianças e ainda sorteio de prêmios em dinheiro 
para as mães e esposas. Mais informações no site 
www.simec.com.br e na semana que vem, na 
próxima edição do jornal A Voz do Metalúrgico.

MetalFest 2009: é dia 10 de maio!


