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LEIA NO  
VERSO  

Metalúrgico(a) da CNH, a direção da empresa 
apresentou uma nova proposta de acordo 
salarial ao Sindicato. Portanto, participe da 
assembleia em porta de fábrica na próxima 
terça-feira, dia 11 de dezembro, às 6h30!

A proposta consiste em:
- Correção salarial de 4,2% em julho até o teto 

de R$ 7.000,00. Acima do teto valor fixo de 
R$ 294,00  

- Vale-mercado de R$ 560,00 a partir de de-
zembro de 2018 

- Mantem, mesmo com aumento do vale-mer-
cado, o pagamento do abono de R$ 3.000,00 

para 14/12
- Correção da PLR 2019 será de 5%, com mínimo 

de R$ 10.700,00 e máximo 17.220,00. E com 
o valor corrigido do indicador por máquinas 
produzidas, passa a ser de R$ 1,02. 

- Primeira parcela da PLR em março, de R$ 
10.000,00, sendo 70% para mensalistas. Man-
tem o pagamento da 2ª parcela da PLR 2018 em 
janeiro de 2019.

Agora você decide!
Todos para a assembleia!
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EXPEDIENTE

Em transição com o governo Temer, Bolsonaro dá passos perigosos na relação entre Trabalho 
e Capital. O presidente eleito tem se cercado cada vez mais por empresários e até o 
momento não abriu diálogos com os trabalhadores. Um caminho que, se aprofundado de fato, 

ameaça as principais engrenagens que movem a economia do país. Em uma sociedade em pleno 
funcionamento, Capital e Trabalho existem juntos e convivem bem, de forma equilibrada. Afinal, 
um precisa do outro para cumprir sua missão. É como uma balança, quando um lado pesa mais 
do que o outro a coisa vai mal, a economia patina e o país deixa de avançar. Para que isso não 
aconteça é de fundamental importância que o presidente seja o fiel da balança, pegue as rédeas 
e assuma o controle, dando voz e espaço tanto aos empresários, quanto aos trabalhadores. Um 
governo que se pauta apenas por um lado, seja ele qual for, acaba com as chances de colocar 
o Brasil nos trilhos. Sem diálogo entre empresários e trabalhadores o desemprego continua, a 
crise se agrava e o bolso de todos fica vazio! E isso ninguém quer! Para que isso não aconteça, 
Bolsonaro precisa ser certeiro neste momento, como um bom juiz. É ele quem deve mediar esse 
diálogo e agir de forma justa, para que todos (governo, patrões e trabalhadores) saiam ganhando. 
Afinal, não dá para tomar uma decisão justa sem olhar o Brasil por todos os ângulos e não vai 
ser cercando-se apenas de empresários que isso será feito. 

Precisamos caminhar juntos urgentemente, pelo bem do Brasil!

SÉRGIO BUTKA, 
presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos 
da Grande Curitiba, 
da Federação dos 
Metalúrgicos do Paraná e 
da Força PR

PALAVRA DO 
PRESIDENTE 

“CERCADO DE EMPRESÁRIOS E SEM DIÁLOGO COM TRABALHADORES, 
BOLSONARO AMEAÇA EQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CAPITAL E TRABALHO”

METAL CLUBE: DIA 12 DE DEZEMBRO COMEÇA O SORTEIO DA ALTA TEMPORADA

- O associado no período compreendido 
entre o Natal e o Carnaval poderá usufruir 
da hospedagem em cada local de lazer 
somente 01 vez, ou seja, se for sorteado e 
confirmar sua inscrição automaticamente 
não participará mais do sorteio para aquele 

local onde foi sorteado.
- Os associados NÃO isentos da diária e 

convidados arcarão com despesas de diárias 
do período integral, independente dos dias 
de uso do apartamento, ou seja, todo o 
período que consta na carta de liberação.

E fique ligado nas normas da Alta Temporada!

Fique ligado associado (a) metalúrgico 
(a) e dependentes! No próximo dia 12 
de dezembro começa o sorteio da Alta 
Temporada do Metal Clube de Campo (São 
José dos Pinhais), de praia (Matinhos) e 
também do Formar (Guaraqueçaba). No 
dia 12 será realizado o sorteio de Natal e 
no dia 14 o de Ano Novo. 

Acesse a tabela de sorteio em: 
www.simec.com.br/sorteio


