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BOA VOTAÇÃO A TODOS

O feriado de Corpus Christi se aproxima e 
os trabalhadores precisam escolher a melhor 
alternativa de folga neste feriado. Devido à 
mobilização na conquista da PLR, a Renault 
está propondo que o feriado seja transferido de 
quinta-feira (31 de maio) para sexta-feira (1º de 
junho). Ou seja, se aceitarem esta proposta, os 
metalúrgicos devem trabalhar normalmente na 
quinta-feira (31), dia do feriado, para folgar no dia 
seguinte, sexta-feira (1º), emendando assim com 
o fim de semana. 

Acesse www.votasmc.com.br/renault com número do CPF e 
senha e VOTE!

Pelo menos 50% dos sócios deverão votar.

Se os sócios concordarem com a mudança, faremos assembleia 
na segunda-feira para “ratificar” a aprovação.

Se os sócios não concordarem, folga-se no feriado e trabalha-se 
no dia 01/06 (sexta-feira)

ESPECIAL

RENAULT

VOCÊ ASSOCIADO DECIDE!
[   ] SIM       [   ] NÃO



A famigerada Reforma Trabalhista empurrada goela abaixo 
por Michel Temer e sua quadrilha no Congresso, segue indefinida 
para os trabalhadores. Isso, graças à forte mobilização de quem 
está preocupado e luta pelos direitos trabalhistas. Na base da luta, 
estamos barrando a Reforma na porta de fábrica e impedindo que os 
cortes de direitos promovidos por ela sejam impostos pelos patrões. 
E temos feito isso de várias formas.

A primeira delas é a mobilização dos trabalhadores, que, sempre 
quando foi preciso, cruzaram os braços para não perderem as suas 
conquistas históricas de melhores condições de salário e trabalho.

Outra forma de segurar a Reforma tem sido os acordos 

fechados pelo Sindicato empresa por empresa, nos quais fica 
garantido que nenhum ponto da Reforma será implantado sem a 
discussão e aprovação dos trabalhadores. 

A Justiça também tem seguido o bom senso e decidido 
por fechar várias feridas abertas pela Reforma. É o caso, por 
exemplo, da contribuição sindical, que se mantém obrigatória; 
da homologação das demissões no sindicato, que também 
seguem valendo; e da responsabilidade dos honorários em caso 
dos trabalhadores perderem as ações, que não fica mais a cargo 
do trabalhador. 

A Luta Continua! 

SMCCARD
USOU GANHOU!  

SÃO MAIS DE 1500 
CONVENIADOS!

PAGUE SUAS CONTAS DE ÁGUA E 
LUZ COM O SMC CARD!

NA BASE DA LUTA, ESTAMOS BARRANDO A REFORMA TRABALHISTA EDITORIAL

SÉRGIO BUTKA,
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
da Grande Curitiba

Uma porcentagem de todas as transações realizadas com seu 

SMC CARD voltam para você em forma de créditos adicionais! 

Assim, quanto mais você usa seu cartão, mais créditos você ganha! 

E tem mais! O Sindicato conta com uma ampla Rede Fidelidade com 

mais de 1500 estabelecimentos cadastrados. São supermercados, 

lanchonetes, restaurantes, postos de gasolina, lojas de roupas, 

farmácias, materiais de construção, lojas de brinquedos, eletrônic-

os, móveis, equipamentos e produtos para automóveis, academias, 

parque aquático e muito mais.

Associado metalúrgico pode pagar suas contas da Copel e da 
Sanepar com o SMC CARD diretamente nas Farmácias Forte Farma! 
Além disso, podem sempre aproveitar as ofertas oferecidas pela rede! 
Acompanhe as ofertas pelo site www.fortefarma.com.br.

Confira os endereços das 
Farmácias participantes em 
www.simec.com.br/fidelidade

WWW.SMCCARD.COM.BR
E CONFIRA AS OFERTAS!

ACESSE 
WWW.SIMEC.COM.BR/

ACHEFACIL


