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ATENÇÃO METALÚRGICO DA MARINGÁ SOLDAS!

NESTA QUARTA-FEIRA (26) 
TEM ASSEMBLEIA PARA 
VOTAR PROPOSTA DE PLR!

CAMPANHA
100%SÓCIO

Trabalhador da Maringá Soldas, nes-

ta quarta-feira (26) na entrada de turno 

você tem um compromisso importante 

na porta de fábrica. O Sindicato vai 

liderar assembleia para apresentar 

e colocar em votação a proposta de 

Participação nos Lucros e Resultados 

(PLR) negociada com a empresa.

Portanto a sua participação é fun-

damental! Analise e vote de forma 

consciente! A última palavra é sua 

metalúrgico! Participe!

VEJA NO  
VERSO  

SMC ENTRA EM FÉRIAS COLETIVAS, MAS SERVIÇOS ESSENCIAIS E 
ATENDIMENTO SEGUEM NO ITC

Acesse as 
Notícias 
do dia
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EXPEDIENTE

AVISO IMPORTANTE!

SMC entra em 
férias coletivas, mas 
serviços essenciais 
e atendimento 
seguem no ITC

Acesse e veja quais são os 
nossos avanços conquista-

dos com a luta nas ruas e 
portas de fábrica!

Serviços como atendimentos do 
Justiça nas Fábricas, área de lazer, 
SMC CARD, serviços de secretária 
serão realizados todos na Rua 
Lamenha Lins, 981 (sede do ITC)

Desde que a proposta de reforma do 

governo foi apresentada, os trabalhadores 

foram às ruas para lutar contra picaretagens 

como o absurdo tempo de contribuição, 

aposentadorias miseráveis a quem mais 

precisa e um injusto regime de capitalização, 

que entrega toda nossa Aposentadoria aos 

grandes bancos privados.

Com toda a pressão, principalmente a 

Greve Geral do último dia 14 de junho, os 

resultados da luta começam a aparecer. No 

relatório da Comissão Especial de Deputa-

dos itens como o tempo de contribuição das 

mulheres, Aposentadoria Rural, Benefício 

de Prestação Continuada (Aposentadoria 

de R$400) e a famigerada Capitalização.

Entre os dias 1º e 14 de junho o Sindi-

cato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba 

(SMC) estará de férias coletivas na sede e 

em todas as sub-sedes. Mas os serviços 

essências e atendimentos não param! 

Especialmente neste período, tudo 

estará sendo feito na sede do ITC, Rua 

Lamenha Lins 981. 

Atendimentos do Justiça nas Fábricas, 

Áreas de Lazer, associações, secretaria, 

SMC CARD e tudo mais o que o Sindicato 

atende em suas sedes estará sendo feito 

pela equipe do ITC de segunda a sexta-

-feira das 8h00 às 17h30.

Importante lembrar também que os 

serviços oferecidos aos 

metalúrgicos pelo ITC, co-

mo o Ambulatório, também 

seguem normalmente na 

Lamenha Lins 981.

LUTA CONTRA O FIM DA 
APOSENTADORIA AVANÇA! 
PONTOS IMPORTANTES COMO A CAPITALIZAÇÃO, TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO PARA AS MULHERES, BPC E APOSENTADORIA 

RURAL FORAM ALGUNS DOS BONS RESULTADOS DA PRESSÃO 

DOS TRABALHADORES

ATENÇÃO 
TRABALHADOR!

Pressão precisa continuar! 

Tivemos avanços, mas a guerra 

não está ganha, pois a qualquer 

momento estes itens podem 

voltar para a proposta e o 

governo já disse que vai tentar! 

Então não podemos baixar a 

guarda! Já tivemos a prova de 

que a luta da resultado, então 

vamos seguir firmes e fortes!

BOMBOU  
NO FACE!


