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A LUTA CONTINUA!

“Historicamente já mostramos que com 
união e coragem é que se travam as grandes 

lutas e se conquistam grandes acordos! Mais uma 
vez estaremos na porta de fábrica para JUN-

TOS demonstrarmos a nossa solidariedade 
aos companheiros da Ford e da GM que 

enfrentam uma grande luta contra o desemprego e o corte de direitos. 
Conto com você, amigo e amiga metalúrgica, para seguirmos firmes 
contra o retrocesso! Avante! Juntos somos mais fortes!”

Sérgio Butka, presidente do SMC.

RATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO DIA 11/02 E ATO EM SOLIDARIEDADE 
AOS METALÚRGICOS E METALÚRGICAS DA FORD
8 DE MARÇO - 6H00 (1º TURNO) | 8H00 (ADM.) | 14H00 (2º TURNO)

Atenção trabalhadores da 
Volkswagen! Na próxima sex-
ta-feira (8 de março) o Sindica-
to dos Metalúrgicos da Grande 
Curitiba (SMC) estará na porta 
de fábrica para tratar com vo-
cês de um assunto de extrema 
importância: a ratificação da 
nossa Assembleia Geral do dia 
11 de fevereiro e um grande ato 
em solidariedade aos compa-
nheiros metalúrgicos da Ford!



LUTA EM DEFESA DOS 
DIREITOS DAS MULHERES NA 
PORTA DE FÁBRICA!
Depois do lançamento da campanha virtual “Uma 
pela Outra”, agora o Sindicato também expande 
essa luta e leva a defesa dos direitos das mulheres 
mais uma vez para a porta de fábrica. Dia 8 de 
março, durante a assembleia, o SMC também 
estará fazendo a conscientização sobre o corte de 
direitos das mulheres que vem sendo promovido 
pelas Reformas. 

UMA PELA OUTRA

A página do Facebook “Uma pela Outra”, 
lançada no dia 23 de fevereiro no SMC
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EXPEDIENTE

• CONFERIR O SEU SALDO

• TROCAR A SUA SENHA

• E VER QUAIS CONVENIADOS ESTÃO MAIS 

PERTO DE VOCÊ (COM MAPA E TUDO)

APP DO SMC CARD JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
ANDROID. BAIXE AGORA NA PLAY STORE!

REFORMA DO GOVERNO EMPURRA  
10 BOMBAS PRO TRABALHADOR

Acesse a  
Play Store e  

baixe agora o app  
SMC CARD Fidelidade!

COM ELE FICOU MUITO MAIS FÁCIL...

Muda a regra geral para se aposentar. Não é 
mais o tempo de contribuição, agora precisa 
ter a idade mínima. Quem começou a traba-
lhar cedo, vai trabalhar muito mais! 
 
Aumenta ainda mais a idade mínima para 
se aposentar (Mulheres 62 anos e Homens 
65 anos) 
 
Abaixa o valor das aposentadorias (média de 
10% a 20% a menos) 
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CONTRIBUIÇÃO FIXADA EM ASSEMBLEIA 
SE APLICA A TODA CATEGORIA!

Tribunais do Trabalho de todo o Brasil seguem decidindo que 

a Assembleia é soberana para definir contribuição. Segundo a 

Justiça, decisão vale para toda a categoria!

Muda a forma de cálculo da aposenta-
doria. Antes eram os últimos salários, 
agora são salários da vida toda que 
entram na conta (até de quando você 
era office-boy ou estagiário) 
 
Aumenta o tempo mínimo de contri-
buição de 15 para 20 anos
 
Aumenta o valor que é descontado 
(alíquota) do seu salário para o INSS 

Benefícios podem ser de apenas R$ 400 e não 
mais de um salário mínimo
 
Pensão por morte cai pela metade do valor (só 
recebe 50% do que seu marido ou esposa recebia) 
 
Para receber o valor integral da aposentadoria 
você vai precisar contribuir por 40 anos no mínimo  
 
Tira o direito de Aposentadoria da Constituição. 
Depois eles podem mudar ou até mesmo acabar de 
vez com ela a hora que bem entenderem!


