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NESTA SEGUNDA (04) O SMC VAI 
LIDERAR ASSEMBLEIA PARA DEFINIR 
IMPORTANTES ENCAMINHAMENTOS

ESPECIAL SECCIONAL
MAIO DE 2018

ATENÇÃO TRABALHADOR(A) DA SECCIONAL!

PARTICIPE! A SUA MOBILIZAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA CONQUISTAR 

MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALÁRIO

N
a próxima segunda-feira (04) 

o Sindicato vai liderar assem-

bleia aí na porta de fábrica da 

Seccional. Serão debatidos importan-

tes encaminhamentos de seu interesse, 

companheiro metalúrgico (a).

Entre eles as negociações de data-

-base de 2018, que até agora não se 

concretizou e o inicio da luta pela Parti-

cipação nos Lucros e Resultados (PLR). 

Além disso, vamos cobrar o aumento 

que a empresa se comprometeu e não 

cumpriu!

Também vamos discutir se o traba-

lhador quer a representação sindical.

Lembramos que o SMC recebeu 

um abaixo assinado dos trabalhadores 

para tratar dessas reivindicações.  

Por isso te esperamos na próxima 

segunda-feira (4) na porta de fábrica. 

Até lá!  



A Voz do Metalúrgico é um órgão de  

informação e luta dos trabalhadores  

metalúrgicos da Grande Curitiba. Publica-
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Diretor responsável: Sérgio Butka.

Editor: Gláucio Dias | Textos e edição: 

Getulio Xavier | Projeto gráfico, paginação 

e arte: Adailton de Oliveira  Jornalista 

responsável: Gláucio Dias - Registro 

Profissional: MTE 04783 -PR

Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. 

Sede: Rua Lamenha Lins, 981, Rebouças, Curitiba - Paraná. 

Tel.: 3219-6400 Fax: 3219-6455. Subsede São José dos 

Pinhais - Tel.: 3219-6413. Subsede Pinhais - Tel.: 3219-6434. 

Subsede Araucária - Tel.: 3219-6486
www.simec.com.br

EXPEDIENTE

TÁ PROVADO!!

Sócios do Sindicato ganham 
em média 33,5% a mais do 
que os não sócios. Isso sem 
contar os acordos fechados 
daqui pra frente, que só 
valerão para quem aceitar a 
representação do Sindicato.

64% dos sindicalizados 
conquistam auxílio-alimentação, 
enquanto nem metade dos não 
sócios recebem o benefício.

A luta dos trabalhadores sindicalizados 
já reverteu inúmeras demissões 
injustas, evitou centenas de acidentes 
graves e barrou desmandos e loucuras 
que seriam impostas pelas empresas 
na Grande Curitiba. 

DINHEIRO
NO BOLSO

COMIDA
NA MESA

PROTEÇÃO
NO TRABALHO

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
Pesquisas comprovam! Trabalhadores sindicalizados ganham mais, têm 

mais benefícios e estão mais protegidos contra os cortes de direitos e 

desmandos dos patrões! Sindicalizados têm:

Sócios do Sindicato têm acesso ao 
MetalSaúde, uma rede completa de 
médicos, exames e remédios por toda 
a Grande Curitiba e Litoral. Tudo sem 
burocracia! Enquanto isso, só 20% dos 
não sindicalizados recebem algum 
auxílio-saúde da empresa. 

SAÚDE PARA 
VOCÊ E SUA 
FAMÍLIA


