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SEXTA (10) TEM ASSEMBLEIA NA 
MARINGÁ SOLDAS! VENHA LUTAR!

ESPECIAL MARINGÁ SOLDAS
AGOSTO DE 2018

CAMPANHA DATA BASE E PLR!

VEJA NO 
VERSO: 

Trabalhador da Maringá Soldas, na sexta-feira 
(10 de Agosto), o Sindicato dos Metalúrgicos da 
Grande Curitiba estará na porta de fábrica para 
pegar a sua autorização para iniciar as lutas da 
Campanha Salarial 2018/2019. A assembleia 
será às 05:30 com o 1º turno e às 13:15 com o 
2º turno nesta sexta-feira (10/08). Com a sua 
autorização, daremos o ponta pé na elaboração 
da Pauta de Reivindicação que atenda todas 
as necessidades dos trabalhadores da sua 
empresa. Venha com a gente e participe, pois 
só quem luta conquista!

É chegada a hora de fazer 
valer a nossa Força!
Participe da assembleia que 
definirá o seu futuro!
Venha dizer se você quer 
ou não quer um aumento 
digno no salário e nos seus 
benefícios neste ano! É só a 
luta que garante as grandes 
conquistas e os direitos 
trabalhistas!

Dia: SEXTA 10 DE AGOSTO

Hora: 05:30 – 1º turno  |  13:15 – 2º turno

Local: PORTA DE FÁBRICA DA MARINGÁ SOLDAS

SÉRGIO BUTKA,
Presidente do SMC



Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, de Maquinas, Mecânicas, de 

Materiais Elétricos, de Veículos Automotores, de Autopeças e de Componentes e Partes para 

Veículos Automotores da Grande Curitiba. 

 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Extraordinária 

 
 
 
 Pelo presente edital ficam convocadas todos os Trabalhadores da Maringá Soldas S/a 

para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no seu portão principal na Rua João Alves, 

285 no dia 10/08/2018, ás 05:30 em primeira convocação, ou ás 13:15 em segunda 

convocação  com qualquer número de presentes, para deliberar sobre as seguintes ordens do 

dia: 
 

a) Autorização Coletiva para o Sindicato estabelecer Pauta de Reinvindicação, entabular 

agenda de negociação junto a empresa Maringá Soldas S/a de forma a estabelecer 

novo (s) acordos (s) de Data base 2018/2019 vigência 01/12/2018 á 31/11/2019 PLR 

2019 vigência 01/01/2019 á 31/12/2019. 

b) Discussão e deliberação com autorização Coletiva para constar em acordo desconto da 

Contribuição Sindical em março/2019, á todos os colaboradores abrangidos pelos 

novos acordos a ser estabelecido junto a empresa conforme acordos citados no item 

anterior. 
c) Discussão e deliberação com autorização Coletiva para constar em acordo desconto da 

Contribuição Negocial, á todos os colaboradores abrangidos pelos novos acordos a ser 

estabelecido junto a empresa conforme citados no item anterior. 

d) Discussão e deliberação para fazer constar como abrangidos pelo referido acordo 

todos os trabalhadores que de forma Coletiva e Individual formalizarão junto ao 

sindicato ou a empresa autorização para se fazer representar pelo Sindical profissional 

na presente negociação. 
e) Assuntos Gerais. 

 
 

Curitiba, 08 de agosto de 2018. 
 

      Sérgio Butka
Presidente
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Até domingo (12), SMC CARD tem limite 
de créditos maior e parcela em 10x

• Acesse www.simec.com.br/creditos;
• Informe CPF e senha do SMC CARD;
• Veja o limite máximo e insira o valor que 

deseja adiantar;
• Selecione o número de vezes que você
 quer parcelar os créditos;
• Clique em “Concordo”.
Pronto, o crédito vai na hora para seu cartão! 
*O valor do limite mensal permanece o mesmo.
**Para aproveitar essa promoção você não deve possuir pendências ou parcelas a vencer de outro adiantamento.

Até o Dia dos Pais você 
associado vai poder adiantar
o valor de créditos de 10 meses 
e parcelar em até 10 vezes no
SMC CARD. Aproveite!

SMC REFORÇA LUTA 
POR MAIS INCLUSÃO
E ACESSIBILIDADE
O Departamento de Saúde 
e Segurança no Trabalho e a 
Comissão de Eventos do SMC 
iniciaram nesta semana os 
debates para a criação de uma 
agenda permanente de trabalho 
de inclusão das Pessoas com 
Deficiência (PCDs). O objetivo é 
promover a inclusão das PCDs no 
mercado de trabalho e derrubar 
mitos e preconceitos que ainda 
dificultam o pleno emprego de 
pessoas com deficiência. Cursos, 
seminários e ações nas fábricas 
já estão sendo organizadas pelo 
Sindicato.

CLUBE DA MULHER 
FECHA PARCERIA
COM SEBRAE
Na última semana, representantes 
do Conselho do Clube da Mulher 
Metalúrgica se reuniram com a 
consultora do SEBRAE Márcia 
Eloisa Giubertoni para oficializar a 
parceria da entidade com o Clube 
da Mulher Metalúrgica. Eventos, 
cursos e palestras para promover 
o empreendedorismo feminino 
já estão sendo desenhados pela 
equipe. Em breve mais novidades 
serão divulgadas.

CANTINHO 
METALÚRGICO 
É INAUGURADO NA 
SEDE DO SINDICATO
Para quem vai até a nova 
sede central do SMC uma 
boa novidade: o Cantinho 
Metalúrgico. Situado no térreo 
do prédio, o espaço oferece 
conforto e várias opções de 
lanches e bebidas. A lanchonete 
funciona de segunda a sextas 
das 8h30 às 17h00 e aceita 
pagamento no sistema Pague e 
Receba do SMC CARD e também 
cartões de débito. Agora você já 
sabe, se estiver na sede central 
do SMC, aproveite a novidade!

PROMOÇÃO DIA DOS PAIS!


