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A VOZ DO METALÚRGICO

Dirigentes sindicais de todo Brasil participam 
do Encontro do Setor Automotivo

Sindicato promove curso para cipeiros

Objetivo foi mapear setor e elaborar estratégias unificadas de luta 

No curso foi destacado a importância de uma boa preparação

Representantes sindicais do setor automotivo brasileiro
participam de palestra do Dieese

Cipeiros de várias empresas encontraram no curso um meio de qualificação e 
aprimoramento para o dia-a-dia nas fábricas.

MOBILIZAçãO

SMC já fechou 14 
acordos de PLR 
em 2010. E vem 
mais por aí!
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1º de Maio da
Força PR reúne 
mais de 100 mil 
pessoas

Representantes dos trabalhadores do setor 

automotivo de todo Brasil participaram do En-

contro Nacional do Setor, realizado nos dias 15, 

16 e 17 de abril no Formar, em Guaraqueçaba. 

O objetivo do encontro foi mapear o setor 

automotivo do Brasil e elaborar estratégias 

unificadas de luta para o setor no país. Estive-

ram presentes no evento, dirigentes sindicais 

de montadoras instaladas nas cidades de 

Curitiba/PR, São José dos Pinhais/PR, Anápolis/

GO, Catalão/GO, Gravataí/RS, Ouro Branco/MG, 

Osasco/SP, Pederneiras/SP, São Caetano do Sul/

SP, São Carlos/SP, Santo André/SP, São Paulo/

SP, Sete Lagoas/MG e Volta Redonda/RJ.

Durante o encontro, o economista do 

Dieese nacional Airton Santos ministrou uma 

palestra sobre o setor automotivo no Brasil. 

Na sua exposição, Santos apresentou dados 

das montadoras e das empresas de autopeças 

no país, além de explicar o que é o Contrato 

Coletivo Nacional de Trabalho. Após a palestra, 

os participantes foram divididos em grupos 

e discutiram propostas e estratégias para 

uma luta unificada do setor. No último dia, 

cada grupo apresentou suas propostas para 

organizar nacionalmente a luta trabalhista do 

setor automotivo.

Anfitrião do evento, o presidente do Sin-

dicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, 

Sérgio Butka, destacou a importância de serem 

discutidas as diferenças entre as plantas das 

montadoras no Brasil. Segundo ele, após fazer 

um diagnóstico do setor, será mais fácil elabo-

rar uma estratégia de luta. “Faremos aqui um 

planejamento das reivindicações para a nossa 

luta em 2010, para as nossas negociações. 

Vamos elaborar uma estratégia unificada e é 

isso que vai nortear a nossa discussão”. 

O presidente da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores Metalúrgicos, Clementino 

Vieira, também se manifestou durante o 

evento. Segundo ele, o encontro também serviu 

para discutir a possibilidade da criação de um 

Contrato Coletivo Nacional de Trabalho. “A luta 

fica bem mais fácil quando começamos a nos 

organizar tendo um planejamento estratégico”.

Necessidade de formação. Essa foi a princi-

pal recomendação aos metalúrgicos presentes 

no curso para cipeiros  que foi realizado no dia 

22 de abril no Metal Clube de Campo. Promovi-

do pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 

Curitiba, o curso tem o objetivo de esclarecer 

quais as funções da Cipa nas indústrias.

Metalúrgicos de várias empresas partici-

param do curso, ministrado pelo engenheiro 

de segurança do trabalho Mário Freitas. Ele  

destacou a importância dos trabalhadores 

estarem sempre se preparando melhor para 

desempenhar bem suas funções. 

O engenheiro conduziu o curso utilizando 

exemplos práticos surgidos ao longo de sua ex-

periência nas fábricas em que trabalhou. Após 

definir o conceito e em que situações podem 

ocorrer acidentes de trabalho, ele destacou 

que a Cipa foi instituída para trabalhar em prol 

de medidas de segurança e na prevenção de 

acidentes nas empresas. 

Discorrendo sobre o trabalho desenvolvido 

pelas Cipas, Mário criticou a postura  de como 

Sarney diz ao Senado que vai aprovar reajuste dos aposentados
Líderes sindicais de todo o país foram à Brasília pedir apoio ao presidente do Senado, José 

Sarney, ao reajuste de 7,71% aos aposentados. O índice já foi aprovado pela Câmara. Sarney 
disse aos sindicalistas que o Senado deve aprovar o reajuste.

Projeto 
Ficha Limpa
é aprovado 
na Câmara 

A Câmara dos Deputados aprovou, no 

dia 4 de maio, o projeto Ficha Limpa. A 

proposta aprovada impede a candidatura 

de pessoas condenadas por instâncias 

colegiadas da Justiça (decisão tomada 

por mais de um juiz) e por crimes de 

maior gravidade, como corrupção, abuso 

de poder econômico, homicídio e tráfico 

de drogas. O texto aprovado estabelece 

o período de oito anos durante o qual o 

candidato ficará sem poder se candidatar.

A principal novidade em relação ao 

texto do grupo de trabalho que analisou 

o tema é a possibilidade do candidato 

apresentar recurso com efeito suspensivo 

da decisão da Justiça. O efeito suspensivo 

permitirá a candidatura, mas provocará a 

aceleração do processo, porque o recurso 

deverá ser julgado com prioridade pelo 

colegiado que o receber. Se o recurso 

for negado, será cancelado o registro da 

candidatura ou o diploma do eleito.

O texto original foi proposto pelo 

Movimento de Combate à Corrupção 

Eleitoral e recebeu mais de um milhão de 

assinaturas de apoio. 

O presidente do Sindicato dos Meta-

lúrgicos e da Força Sindical do Paraná, 

Sérgio Butka ressalta a importância da 

aprovação do projeto. “O projeto Ficha 

Limpa protege o eleitor, que muitas vezes 

não tem como saber dos antecedentes 

criminais dos candidatos. Essa proposta 

é um avanço para a política brasileira”.  

são analisados os acidentes de trabalho nas 

empresas. “Em vez de uma investigação séria, 

buscando saber quais as reais causas do 

acidente para corrigi-las, procuram-se apenas 

culpados” - disse o engenheiro,  mais uma vez 

destacando a necessidade de formação dos 

cipeiros. “É preciso se preparar para evitar 

esse tipo de irregularidade” – disse.

Para o cipeiro da Volvo, Marcos Paulo de 

Faria, os cursos oferecidos pelo Sindicato são 

importantes, pois ajudam os cipeiros a se 

preparar melhor e assim buscar manter um 

ambiente de trabalho seguro para os colegas. 

“Seria bom que todos participassem.” disse ele. 

SMC promove MetalFest Especial 
de 90 anos com Show de Netinho

A Voz do Metalúrgico - Por qual 
motivo você vem prestigiar a 15ª 
MetalFest, que marca a comemora-
ção de 90 anos de fundação do Sin-
dicato dos Metalúrgicos da Grande 
Curitiba?

Netinho de Paula - Eu vou parti-
cipar da 15ª MetalFest pelo respeito 
e admiração que eu tenho pelo Sin-
dicato dos Metalúrgicos da Grande 
Curitiba, que é hoje uma referência 
não só para a categoria, mas para 
a luta dos trabalhadores em todo o 
Brasil.

 A Voz do Metalúrgico - O que 
você pensa sobre a luta e a mobili-
zação da categoria metalúrgica em 
todo Brasil?

Netinho de Paula – Hoje os me-
talúrgicos puxam a luta trabalhista 
no Brasil e servem de exemplo e 
referência para as outras categorias.  

A Voz do Metalúrgico – Como você 
vê a luta trabalhista?

Netinho de Paula – Eu me identifi-
co muito com a luta trabalhista, pois 
eu venho da classe trabalhadora. A 
organização sindical é fundamental 
para garantir melhores condições 
de trabalho e fortalecer a nossa 
democracia.    

A Voz do Metalúrgico - Qual é a 
importância das recentes conquistas 
dos metalúrgicos de Curitiba, como 
aumentos reais, PLR e redução da 
jornada?

Netinho de Paula – Nascidos a 
partir da mobilização e da luta dos 
trabalhadores, esses avanços são 
extremamente legítimos e necessá-
rios. Eles fazem frente ao desumano 
quadro de exploração muitas vezes 
imposto pelas grandes empresas.

Netinho de 
Paula ressalta 
importância  
da luta dos 
metalúrgicos da 
Grande Curitiba 

Confira a entrevista 
que o cantor Netinho 
de Paula deu ao jornal 
A Voz do Metalúrgico 

C
omo parte das comemorações pelos 90 
anos de fundação do Sindicato dos Me-
talúrgicos da Grande Curitiba, o SMC irá 

realizar a 15ª MetalFest, que terá como atração 
principal um show com o cantor Netinho de 
Paula. A edição especial em homenagem ao 

aniversário do Sindicato será realizada no 
próximo domingo, dia 16 de maio, a partir das 
10 horas, no MetalClube de Campo, em São 
José dos Pinhais.

Além do show com Netinho de Paula, a 
programação da 15ª MetalFest contará com 

outras apresentações musicais e artísticas. 
Vai ter também o Grande Bingo Metalúrgico, 
com sorteio de um carro, três motos e mui-
tos outros prêmios. Participe! É no próximo 
domingo, 16 de março, no MetalClube de 
Campo.

Evento será realizado no domingo, 16 de maio, no MetalClube de Campo, em São José dos Pinhais

O projeto aprovado 
impede a candidatura de 
pessoas condenadas por 
instâncias colegiadas da 

Justiça e por crimes de 
maior gravidade, como 

corrupção, abuso de poder 
econômico, homicídio e 

tráfico de drogas. 



1ª área eleitoral
Osmar Grubber

2ª área eleitoral
Gilson Ricardo Santos Batista (Gardenal)

3ª área eleitoral
Gilberto Fernandes Corrêa (Giba)

4ª área eleitoral
Assir dos Reis Paiva

5ª área eleitoral
Daniel de Camargo

6ª área eleitoral
Marins Alves de Oliveira 

(Baiano)

7ª área eleitoral
Almir Moreira Batista 

(Shrek)

8ª área eleitoral
Luís Fernando Rodrigues Lenzi

9ª área eleitoral
Cláudio Giovanni Gunha 

(Gaúcho)
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Lula quer terminar mandato com 14,5 milhões de empregos criados
“Me cobravam os 10 milhões de empregos que eu tinha dito que ia criar 

quando assumi em 2003. Pois bem, só por desaforo, vou terminar o mandato 
com 4,5 milhões de empregos a mais que o prometido”, disse o presidente Lula 

durante o 1º de Maio da Força em SP.
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A VOZ DO METALÚRGICO

Força PR arrecada 30 toneladas de alimentos
Os trabalhadores paranaenses deram um show de solidariedade! No 1º de Maio da 

Força PR, foram arrecadadas mais de 30 toneladas alimentos. O evento foi realizado 
simultaneamente em Curitiba, Matinhos, Rio Azul, Antonina e Londrina. 

41 3014.7700

A VOZ DO METALÚRGICO

Editor: Gláucio Dias | Textos: Michelle de Cerjat, André Nojima 
e Guilherme Ochika |Colaboração: Paulo José Zanetti |Projeto 

gráfico, paginação e arte: Eliseu Tisato e Adailton de Oliveira | 
JORNALISTA RESPONSÁVEL: GLÁUCIO DIAS - Registro Profissional: 
MTE 04783 -PR

A Voz do Metalúrgico é um órgão de informação e luta 
dos trabalhadores metalúrgicos da Grande Curitiba. 

Publicado há 23 anos, desde setembro de 1986.  
Diretor responsável: Sérgio Butka.

Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Sede: Rua 
Lamenha Lins, 981, Rebouças, Curitiba - Paraná. Tel.: 3219-

6400 - Fax: 3219-6455. Subsede CIC: 3219-6405. Subsede São José 
dos Pinhais - Tel.: 3219-6413. Subsede Pinhais - Tel.: 3219-6434. 
Subsede Campo Largo - Tel./fax: 3219-6466. - Subsede Araucária - 
Tel.: 3219-6486 - Site: www.simec.com.br  

Edição:

Este é um ano especial para nossa 
categoria. Em 2010 comemoramos 90 
anos de fundação do Sindicato. Esse é 
o momento de resgatar nossa história 
de luta, celebrar nossas conquistas e 
se preparar para nossos futuros desa-
fios. Nessas nove décadas, os direitos 
e interesses dos trabalhadores meta-
lúrgicos sempre deram norte para as 
ações do Sindicato. O resultado disso 
tem sido o fortalecimento da categoria. 
Hoje, o SMC é uma referência para 
todos os trabalhadores brasileiros.  

 No entanto, esse reconhecimento 
não pode nos paralisar. Pelo contrá-
rio, temos que continuar avançando 
e ampliando cada vez mais nossas 
conquistas. É nesse momento de 
comemoração que temos que lembrar 
a importância da nossa maior ferra-
menta de luta: a mobilização. Após 
conquistarmos em 2009 os melhores 
acordos da categoria no Brasil, nesse 
ano temos que intensificar a luta e 
fazer com que o bom momento eco-
nômico das montadoras e das demais 
empresas da categoria reflita nos 
nossos acordos.  

Nesta data histórica queremos 
comemorar com você, metalúrgico, 
que ajudou a construir a nossa his-
tória. E para celebrar os 90 anos do 
SMC, o Sindicato convida todos os 
metalúrgicos a participarem da 15ª 
MetalFest, que este ano será especial, 
em homenagem ao aniversário do 
Sindicato, com um grande show do 
cantor Netinho de Paula. Contamos 
com a sua presença! 

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

André Nojima | SMC

90 anos do SMC: 
Comemoração
e intensificação 
da luta

EDITORIAL

FORçA SINDICAL MANIFESTAçãO

Luta dos metalúrgicos pela 
PLR 2010 entra em fase decisiva

Nova Comissão de Fábrica da Volks
toma posse no dia 11 de maio

Cartão Fidelidade Sindicato começa a 
fechar convênios com supermercados

Mais de 100 mil pessoas participaram 
da 9ª edição do 1º de Maio Solidário

“Reduzir a Jornada e Ampliar Direitos”. 

Esse foi o tema da 9ª edição do 1º de Maio 

Solidário, realizado pela Força Sindical do 

Paraná no dia do trabalho. Este ano, o evento, 

realizado em frente ao Palácio Iguaçu, na 

Praça Nossa Senhora de Salete, reuniu mais 

de 100 mil participantes. De acordo com o 

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da 

Grande Curitiba e da Força Sindical do Paraná, 

Sérgio Butka, essa data é muito importante 

para o movimento trabalhista. “Temos que 

buscar uma pauta coletiva. Vamos nos unir 

e alcançar cada vez mais conquistas para a 

classe trabalhadora”, afirmou ele.  

Neste ano, participaram do tradicional 

evento da Força Sindical lideranças sindicais dos 

Sindicatos dos Metalúrgicos, Comerciários, Con-

tabilistas, Secretários, Trabalhadoras Domésti-

cas, entre outros. Além desses, o governador 

do Paraná, Orlando Pessuti, o ex-governador 

Roberto Requião, o secretário de Estado de 

Emprego, Trabalho e Promoção Social, Tércio 

Albuquerque e outras autoridades também 

marcaram presença. O 1º de Maio Solidário 

da Força foi transmitido ao vivo pela TV 

Paraná Educativa. Além da capital, ele ocorreu 

simultaneamente nos municípios de Rio Azul, 

Jacarezinho, Londrina, Antonina e Matinhos. 

No evento, Butka ressaltou as principais bandeiras de luta do movimento sindical Trabalhadores de várias empresas já aprovaram o benefício na porta de fábrica

Eleições foram realizadas nos dias 29 e 30 de abril, nas dependências da fábrica

NOTAS

Durante o evento  foi 

realizado sorteio de 45 

prêmios. Entre cinco 

automóveis  e dez  

motocicletas

Autoridades políticas e 

lideranças sindicais destacam 

a importância do movimento 

trabalhista no Paraná

Metalúrgicos 

da Brasilsat 

aprovam 

beneficio que 

pode chegar a 

R$ 3.000,00

No próximo dia 11 de maio, tomam posse 

os novos membros da Comissão de Fábrica 

da Volkswagen de São José dos Pinhais, 

para a gestão 2010-2013. As eleições 

foram realizadas nos dias 29 e 30 de abril, 

nas dependências da empresa. A fábrica 

foi dividida em nove áreas eleitorais, por 

turno e por setor. Cada área elegeu um 

representante. No dia da posse, os nove 

trabalhadores eleitos vão escolher entre si 

quem será o coordenador geral da comissão. 

Para o presidente do SMC, Sérgio Butka, agora 

chegou a hora dos escolhidos colocarem em 

prática seus compromissos de campanha. “Os 

eleitos tem a responsabilidade de executarem 

suas propostas e honrar o voto de confiança 

que receberam dos trabalhadores”, afirma o 

líder sindical. 

O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 

Curitiba fechou em abril convênio com 

quatro supermercados, que farão parte 

da Rede Fidelidade SMC. A partir de agora 

os associados que fizerem compras nos 

supermercados Agrimar, Bonato, Superzamp 

e Caobi poderão utilizar o seu Cartão Fideli-

dade SMC para ganhar créditos. O SMC segue 

fechando convênios com supermercados 

e outros estabelecimentos que farão parte 

da Rede Fidelidade SMC. Mais informações 

nas próximas edições do jornal A Voz do 

Metalúrgico ou no site www.simec.com.br.

CNTM participa 
de Conferência 
Internacional 
no México

Representando mais de 1 milhão de meta-

lúrgicos brasileiros, a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) parti-

cipou, nos dias 21 e 22 de abril, na cidade do 

México, da Conferência Regional da Federação 

Internacional dos Metalúrgicos (Fitim) para 

a América Latina e Caribe.  O evento reuniu 

lideranças sindicais de 16 países do continente 

americano, que debateram temas como crise 

global e seus impactos no setor metalúrgico, 

trabalho precário, mudanças climáticas, entre 

outros. Os participantes falaram sobre as 

lutas sindicais em suas respectivas regiões 

e definiram também estratégias de ação 

visando melhorar as condições de trabalho 

para a categoria em nível mundial. Da CNTM, 

participaram o presidente Clementino Vieira 

(que também é diretor licenciado do SMC), a 

vice-presidente Mônica Veloso e o secretário 

de relações internacionais Edison Venâncio.   

Lula defende 
redução da 
jornada de 
trabalho

Falando para 100 mil pessoas durante 

ato do 1° de maio organizado pelas cen-

trais sindicais de São Paulo, o  presidente 

Lula  defendeu a proposta de  redução 

da jornada de trabalho para 40 horas 

semanais. 

Lula lembrou que  foi preciso muita 

luta para que o tempo de trabalho fosse 

reduzido para 8 horas diárias. “Tem muita 

gente nova que não sabe dos sacrifícios 

que foram feitos  no passado para que 

os trabalhadores conquistassem seus 

direitos.” – disse. 

Produção industrial 
de março tem a 
maior alta mensal 
desde 1991

De acordo com dados divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, na última semana de abril, a produção 

industrial de março teve um aumento de 

19,7%, em relação ao mesmo mês do ano 

passado. Ainda segundo a entidade, essa foi 

a maior alta mensal desde 1991. 

Na comparação com fevereiro houve um 

aumento de 2,8% em março. Na observação 

do primeiro semestre de 2010, em relação ao 

mesmo período do ano passado, a produção 

industrial teve uma alta de 18,1%, a maior 

também desde 1991.

Índice de Confiança 
do Consumidor é 
o maior desde 
maio de 2008

Segundo dados divulgados pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) no final de abril, o Índice 

de Confiança do Consumidor (ICC) teve uma 

alta de 3,5% em abril na comparação com 

março de 2010. A pontuação totalizou 115,3 

pontos, maior nível desde maio de 2008, 

quando o índice somou 115,5 pontos. O ICC 

mede o otimismo da população em relação ao 

cenário econômico do país. 

Montadoras vendem 
mais de um milhão
de veículos no 
quadrimestre

De acordo com informações divulgadas 

pela Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores (ANFAVEA) na 

primeira semana de maio, as vendas de 

veículos no primeiro quadrimestre desse ano 

bateram mais um recorde: Foram vendidos 

1,066 milhão de unidades emplacadas nesse 

período, ultrapassando a melhor marca até 

então (em 2008).

Investimentos 

Os investimentos da indústria automobi-

lística brasileira entre 2010 e 2012 devem 

totalizar 11,2 bilhões de dólares, bem acima 

do triênio anterior (2007 a 2009), quando 

ficaram em US$ 8,1 bilhões. Os recursos serão 

direcionados para o desenvolvimento de 

produtos, tecnologia e melhoria de processos.

Fim do Fator Previdenciário e reajuste de 7,7% 
para aposentados são aprovados na Câmara

O plenário da Câmara aprovou, em 4 de 

maio, a Medida Provisória que extingue o 

Fator Previdenciário. Após aprovação da 

Câmara, a matéria irá para votação no Senado. 

O fator previdenciário é usado para calcular 

as aposentadorias, com base no tempo de con-

tribuição, na idade e na expectativa de vida do 

aposentado. O atual sistema de cálculo do valor 

das aposentadorias causa a redução de até 40% 

do valor das aposentadorias e pensões em 

comparação à remuneração anterior, relativa 

ao período no qual a pessoa estava na ativa.

Reajuste dos aposentados

No mesmo dia, o plenário aprovou também 

o índice de 7,71% de reajuste para as aposen-

tadorias da Previdência Social com valores 

acima de um salário mínimo. Se aprovado 

também no Senado, o reajuste será retroativo 

a janeiro de 2010.  A emenda que propõe o 

índice é de autoria do deputado Paulo Pereira 

da Silva, o Paulinho da Força Sindical. 

 De acordo com o vice-presidente do Sin-

dicato Nacional dos Aposentados, Paulo José 

Zanetti, essa é uma conquista de fundamental 

importância não só para os aposentados, mas 

para toda a classe trabalhista. “Esperamos 

que o governo faça a sua parte e não vete a 

medida, pois é justíssimo que os aposentados 

pelo INSS recebam um salário digno, assim 

como recebem os aposentados do funciona-

lismo público”. 

Metalúrgicos são sorteados e ganham
viagem do SMC para o Nordeste 

O associado do SMC, Fábio Alves de 

Souza, se recadastrou e foi premiado no 

terceiro sorteio realizado pelo SMC. Met-

alúrgico da Renault, Fábio Alves de Souza, 

foi o sortudo do mês de abril e, junto com 

seus dependentes, ele irá desfrutar das 

belas praias do Nordeste brasileiro. O 

sorteio foi realizado, no dia 26 de abril, 

no MetalClube de Campo, em São José dos 

Pinhais e foi transmitido ao vivo pelo site 

www.simec.com.br/metaltv. Fábio Alves de 

Souza ganhou um pacote turístico completo 

com transporte e hospedagem. 

MARçO

José da Luz Amaro, metalúrgico da 

Renault e associado do Sindicato, foi o gan-

hador da viagem ao Nordeste no sorteio do 

mês de março. O trabalhador participou da 

Campanha de Sindicalização, se recadastrou 

no SMC e tirou a sorte grande: junto com 

seus dependentes associados, ele vai viajar 

para o Nordeste brasileiro. 

O sorteio foi realizado no dia 29, 

na sede central do Sindicato. Quer ter 

a mesma sorte de Fábio e José? Então 

participe da campanha de sindicalização 

do Sindicato! O próximo sorteio ocorre no 

dia 31 de maio.

Os vencedores ganharam um pacote turístico completo com transporte 
e hospedagem para o sócio titular e dependentes

CONFIRA AS PRÓXIMAS 
DATAS DOS SORTEIOS

31 de maio 

28 de junho 

26 de julho 

30 de agosto 

27 de setembro

25 de outubro

29 de novembro

13 de dezembro

CAMPANhA DE SINDICALIZAçãO

Os sorteios fazem parte da Campanha 

de Sindicalização do Sindicato. Neste ano, 

o Sindicato dos Metalúrgicos vai sortear 

todos os meses uma viagem ao Nordeste. 

Os vencedores do sorteio ganharão um 

pacote turístico completo com transporte e 

hospedagem para o sócio titular e depen-

dentes. Os sorteios, realizados na sede do 

SMC, serão transmitidos ao vivo pelo site 

www.simec.com.br. Para participar, quem 

ainda não é filiado ao Sindicato deve ir 

a sede ou a uma das subsedes do SMC e 

preencher a ficha de sindicalização. Quem 

já é sócio deve fazer o recadastramento no 

site www.simec.com.br/recadastro ou nas 

secretarias do Sindicato para concorrer às 

viagens. 

Chegou a hora da decisão para os me-

talúrgicos da Grande Curitiba na luta pela 

conquista da Participação nos Lucros e Resul-

tados de 2010. Nos portões de várias fábricas 

o acordo de PLR foi aprovado por cerca de 

3000 trabalhadores de 14 empresas (confira 

no box ao lado). Nas empresas cuja proposta 

ainda não foi aprovada a mobilização por um 

benefício justo continua. Em outras fábricas, 

as rodadas de negociação com o Sindicato 

estão em andamento. 

Para não cair na enrolação do empresa-

riado, trabalhadores de várias empresas já 

definiram uma data para a apresentação do 

benefício. Na Renault, por exemplo, o prazo 

vence já no dia 17 de maio. O valor da PLR 

também foi sinalizado nas assembléias. Na 

Volks é exigido um beneficio no mínimo igual 

ao da unidade de Taubaté. 

As mobilizações têm como objetivo al-

cançar uma PLR justa e proporcional ao lucro 

das empresas. “Em 2009 o empresariado 

usou como desculpa a “tal crise econômica” 

para manter a mão fechada e não distribuir 

o lucro com o chão de fábrica. Agora não 

temos mais crise e o setor industrial está em 

expansão, ou seja, não tem desculpa”, afirma 

o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 

da Grande Curitiba, Sérgio Butka. 

Fique por dentro das mobilizações pela 

PLR 2010! Acesse simec.com.br e confira!

35 NEGOCIAçõES DE PLR EM ANDAMENTO:
Brafer, SNR, TM Ambiental, Eletrofan, Moltec, AAM do Brasil, 

Hübner, Rodo Linea, Methal Company, WHB Fundição, WHB 

Usinagem, Furukawa, Molins, Abs Bombas, Brasilsat, Arotubi, 

Volvo, Seccional, Perfecta, Cabs, Pial Legrand, Metalsa, 

Aspro, Peguform, Benteler, Jtekt, Gestamp, Keiper, Aethra, 

Volks, Braslar, Imperador, SAS, Styner Byenz e Faurecia. 

14 PLR APROVADAS:
Haas do Brasil, Westalflex, 

Gonvarri, Modelo 

Ferramentaria, Gauss, 

Gans, Conduspar, Simoldes, 

Perfipar, Unap, TZJ, 

Gestamp, Brasilsat, Schwarz

NãO ME VENhA COM FARELO!
Volvo: Metalúrgicos exigem PLR de no mínimo R$ 10.000,00

Volks: Valor do benefício tem que ser no mínimo igual ao da unidade Taubaté (SP)

Bosch e CNh: No mínimo 80% do que vai ser fechado nas montadoras

*Confira a lista completa com a votação de todos os candidatos no site www.simec.com.br.

CONFIRA OS TRABALhADORES ELEITOS 
PARA A COMISSãO DE FáBRICA DA VOLkS:

CONFIRA ABAIXO O ENDEREçO 

DOS SuPERMERCADOS quE 

já FAZEM PARTE DA REDE 

FIDELIDADE SMC:

Supermercado Agrimar

Rua Enette Dubard, 295, Tatuquara, 

Curitiba/ PR. Telefone - (41) 3265-

6422. 

Supermercado Superzamp 

Rua: David Tows, 1949, Sítio 

Cercado, Curitiba/ PR. Telefone – 

(41) 3378-7751. 

Supermercado Bonato – Matriz 

Rua: Nicola Pellanda, 6320, Umbará, 

Curitiba/ PR. Filial - Rua: Eduardo Pinto 

da Rocha, 3861, Umbará, Curitiba/ PR.   

Telefone – (41) 3289-0878

Supermercado Caobi 

Rua: Werner Guilherme G., 606, 

Matinhos. Telefone – (41) 3453-

3429

CARTãO FIDELIDADE DARá CRéDITOS

PARA ASSOCIADOS DO SMC

O Cartão Fidelidade SMC foi lançado pelo Sindicato dos Meta-

lúrgicos da Grande Curitiba com o objetivo de oferecer benefícios 

aos trabalhadores associados e seus dependentes. Com ele, toda 

vez que o trabalhador comprar nos estabelecimentos da Rede 

Fidelidade, ganhará créditos no cartão. Esses créditos poderão ser 

utilizados para compras em qualquer um dos estabelecimentos da 

Rede Fidelidade. O prazo para gastar os créditos é indeterminado. 


