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Sindicato e empresa inicia-
ram nesta quarta-feira (29), as 
rodadas de negociação do 
acordo de data-base 2018/19, 
que engloba entre outros itens, 
reajuste salarial, vale alimenta-
ção, adicional noturno e abono.

Por isso, fique ligado (a) 
metalúrgico(a) da Volvo! O mer-
cado de caminhões pesados 
está em alta e traz resultados 

que vão refletir diretamente 
na negociação. Segundo a An-
favea, o aumento nas vendas 
neste segmento foi de 87% 
na comparação de janeiro e 
julho deste ano com o mesmo 
período de 2017. 

Além disso, a assessoria 
econômica do SMC estima que, 
nos pesados, a empresa feche 
o ano com um crescimento 

entre 50 e 55% e também uma 
continuidade do crescimento 
em 2019. 

  Uma nova reunião com a 
montadora está marcada para 
o próximo dia 4 de setembro. 
E já no dia 5 o SMC lidera as-
sembleia na porta de fábrica 
para repassar para você tra-
balhador(a) o andamento das 
negociações. 

FIQUE LIGADO(A) METALÚRGICO(A) DA VOLVO!

CIRO GOMES E RATINHO JR. PARTICIPAM DE SABATINAS NO SMC 
PARA FIRMAR COMPROMISSOS COM OS TRABALHADORES DO PARANÁ

VEJA NO 
VERSO: 

ABERTAS AS NEGOCIAÇÕES DO
ACORDO DE DATA-BASE 2018/19

ENTRE SINDICATO E EMPRESA



Nos dias 20 e 21 de setembro, o departamento de Saúde e 
Segurança do SMC promove o Seminário “A Inclusão Social das 
Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho”.

O evento faz parte da agenda permanente de ações criada 
pelo SMC para a inclusão dos PCDs no ambiente de trabalho e 
demais âmbitos da sociedade. O foco é ampliar não só o número 
de vagas preenchidas por Pessoas com Deficiência dentro das 
fábricas, mas buscar mais qualidade de vida, remuneração e 
trabalho para estas pessoas.  
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EXPEDIENTE

ELEIÇÕES 2018

Ciro Gomes e Ratinho Jr. 
participam de sabatinas 
no SMC para firmar 
compromissos com os 
trabalhadores do Paraná

SMC promove Seminário pela
inclusão das pessoas com deficiência

Mais informações em simec.com.br

Mais informações 
em simec.com.br

Nos próximos dias 1º e 3 
de Setembro os candidatos a 
presidente, Ciro Gomes, e a 
governador do Paraná, Ratinho 
Jr., participarão de um  encontro 
com os trabalhadores do Paraná 
no SMC. Serão duas Sabatinas. 
A primeira delas com Ciro Go-
mes, que vai ficar frente a frente 
com o trabalhador às 10h00 
para firmar seus compromissos. 
Já Ratinho Jr. participará do 
encontro na segunda-feira (3 
de Setembro) às 10h00. 

O encontro faz parte do pro-
jeto “Eleições 2018: O BRASIL 

TEM JEITO”, da Força-PR, enti-
dade que representa cerca de 
1 milhão de trabalhadores das 
principais categorias do Paraná.

Na ocasião, os candidatos 
irão passar por uma sabatina, 
na qual serão apresentadas 
as principais bandeiras de luta 
dos trabalhadores, que tem 
como base a Agenda Prioritária 
da Classe Trabalhadora. Itens 
como valorização do salário 
mínimo, geração de empregos 
de qualidade e retomada da 
economia do Paraná estarão 
na pauta do encontro.


