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CONFIRA ABAIXO UM POUCO DE CADA ITEM DEBATIDO E APROVADO NO BRASIL METALÚRGICO

METALÚRGICOS DA RENAULT INICIAM 
DOAÇÃO DE 747 CESTAS BÁSICAS

ALTERNATIVAS PARA MANTER OS 
POSTOS DE TRABALHO 
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Filiado à

CAMPANHA
100%SÓCIO

VAMO QUE VAMO!

MOBILIZAÇÃO NACIONAL POR 
EMPREGO E RENDA GANHA FORÇA 
DEPOIS DA LUTA NA RENAULT 

LUTA CONTRA O 
DESEMPREGO

ORIENTAÇÃO EM SAÚDE SEM 
SAIR DE CASA?

CAMPANHAS SALARIAIS APOIO A TODAS AS LUTAS 
DOS TRABALHADORES

 Unidade nacional na luta da 
categoria para fortalecer a 
atuação e a luta na base

 Levantamento das questões 
pendentes no STF, que 
sejam do interesse dos 
trabalhadores

 Estreitamento das relações 
entre Sindicatos nos estados 
para buscar o máximo 
possível de unidade nos 
encaminhamentos

 Retomar o esforço para 
unificar as Datas Bases pelo 
menos no âmbito estadual

 Solidariedade à greve dos 
trabalhadores nos Correios

 Apoio à luta dos trabalhadores da 
Usiminas (sindicatos de Santos 
e Ipatinga) contra as demissões 
anunciadas e realizadas pela empresa

Todos os detalhes dos encaminhamentos 
você confere no QR Code!

VEJA NESTA EDIÇÃO

CONQUISTA DOS METALÚRGICOS DA MONTADORA EM SJP JÁ É REFERÊNCIA PARA 
O MOVIMENTO BRASIL METALÚRGICO

Tamo junto! A luta dos metalúrgicos 
da Renault fortaleceu ainda mais a 
mobilização da classe metalúrgica 

nacional pela manutenção dos empregos e 
da renda. Durante a reunião do movimento 

“Brasil Metalúrgico” a greve histórica dos 
trabalhadores da montadora ganhou des-
taque e servirá de exemplo de resistência 
ao desemprego e aos ataques aos direitos 
da classe trabalhadora.  É nessa pegada que 

vamos traçar estratégias conjuntas de luta 
de olho nas campanhas salariais no segundo 
semestre. Vários encaminhamentos de 
atuação foram definidos na reunião do Brasil 
Metalúrgico. 
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Em assembleia virtual 
os metalúrgicos da Volvo 
aprovaram a pauta de rei-
vindicações e autorizaram o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
a iniciar as negociações com 
a empresa para a data base 
dos trabalhadores. Na pauta 
de reivindicações estão itens 
como o reajuste salarial, do 
vale mercado, abono, demais 
direitos e sobre a manutenção 

dos empregos, principal item 
da pauta. “No momento atual, 
nossa principal reivindicação 
é a manutenção dos empre-
gos e a utilização de todos os 
mecanismos para preservar 
o trabalho dos metalúrgicos, 
mas sem deixar de debater o 
reajuste salarial e a manuten-
ção do poder de compra dos 
salários”, disse o presidente 
do SMC, Sérgio Butka.

A nossa luta pela manu-
tenção dos empregos 
tem também, além da 

mobilização, importantes 
ferramentas disponíveis para 
utilização das empresas. Uma 
delas é a recente prorrogação 
por mais dois meses da MP 
936, agora convertida na Lei 

14.020 de 2020, que permite 
suspensão dos contratos de 
trabalho, redução dos salários 
e da jornada de trabalho. A 
outra é o Layoff, onde os tra-
balhadores ficam em cursos 
de qualificação com parte do 
salário pago pelo Estado e 
o restante complementado 

pela empresa. Esta alternativa 
inclusive consta no acordo 
aprovado na Renault e também 
na proposta da GM de São José 
dos Campos. Ou seja, existem 
sim caminhos para enfrentar 
os reflexos econômicos da 
pandemia da Covid-19! Fique 
atento! 

Inovação que veio para ficar!
Telemedicina já é realidade 
 para associado(a) metalúrgico(a)!

O MÉDICO24H TEM CONDIÇÃO ESPECIAL
PARA SÓCIOS(AS) DO SINDICATO!

ISSO MESMO!

PARA 4 PESSOAS

TRABALHE TRANQUILO!
Seus familiares estão bem assistidos 
em qualquer lugar que estiverem!

Mais informações: www.simec.com.br/atendimento

Consultas e atendimento sem sair de 
casa prevenindo-se do Covid-19

Vídeo chamada, 0800 ou chat

Serviço disponível 24h do seu dia

Atendimento imediato e ilimitado

Atendimento personalizado com 
profissionais qualificados da área da saúde

Cadastro de até 3 dependentes 
(independente de grau de parentesco)

E QUAIS OS BENEFÍCIOS?
Quantas consultas precisar 
no mês e não pague 
NENHUM valor a mais !

com número ilimitado 

de consultas mensais.

NÃO PERCA ESSA 
GRANDE OPORTUNIDADE! 
A TELEMEDICINA CHEGOU PARA FICAR!

FAÇA JÁ 
SUA 
ADESÃO 
PELO 
QRCODE

FIXO
CONDIÇÕES
INÉDITAS MÊS

SIM! EXISTEM ALTERNATIVAS PARA 
MANTER OS POSTOS DE TRABALHO

METALÚRGICOS DA VOLVO 
APROVAM PAUTA E AUTORIZAM 
SMC INICIAR NEGOCIAÇÕES DE 
DATA BASE

PRORROGAÇÃO DA MP936, LAYOFF
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MOVIMENTO SINDICAL 
TEM LUTADO PELO 
EMPREGO E RENDA

FALA DO 
PRESIDENTE!

Sérgio Butka,  presidente do SMC

Os metalúrgicos da Renault ini-
ciaram a entrega de 747 cestas 
básicas à famílias carentes da re-

gião próxima à fábrica, em São José dos 
Pinhais. A primeira parte das entregas 
foi feita para os moradores do entorno 
da Paróquia Sagrados Corações, no bair-
ro da Costeira.  A iniciativa é um agra-

decimento pelo apoio da comunidade à 
luta dos trabalhadores em defesa dos 
empregos. Dona Ana, como é conhecida 
uma das coordenadoras da Assistência 
Social da paróquia, agradeceu a ajuda 
dos trabalhadores.  “É muito importante 
essa ajuda, porque com ela pudemos 
auxiliar várias famílias. É preciso lutar 

sim para manter os direitos e o trabalho, 
porque por trás dessa luta está muita 
gente que precisa do pão de cada dia”, 
disse. Veja a entrevista com Dona Ana 
acessando o QR Code. Nas próximas 
semanas serão entregues o restante 
das 747 cestas em agradecimento à 
comunidade.

Mesmo com o resultado 

positivo que tivemos na Renault, 

não devemos nos deixar levar 

pela empolgação, pois a luta 

não para. Devemos manter a 

mesma vontade  para continuar 

lutando pela manutenção dos 

empregos, renda e direitos. 

Apesar de terem se retraído um 

pouco, os abutres do neolibe-

ralismo estão assanhados pro-

pondo corte de salários, direitos 

e precarização de empregos, 

numa fórmula desastrada, mas 

que ressoa nos ouvidos do atual 

governo. Por isso, não dá para 

cochilar. 

Por outro lado, o movimen-

to sindical tem feito de tudo 

para propor soluções sensatas 

que auxiliem tanto na manuten-

ção dos empregos, como para 

manter a competitividade das 

empresas. Sempre batemos na 

tecla que a melhor maneira de 

sair da crise é o trabalhador ser 

valorizado. Com dinheiro no bol-

so do trabalhador, as vendas e 

a produção aumentam girando 

a roda da economia num círculo 

virtuoso que já foi provado que 

deu certo recentemente no 

Brasil. Enquanto essa fórmula foi 

implementada, o país cresceu a 

olhos vistos com pleno emprego 

e evolução salarial. Depois do 

golpe e da substituição dessa 

economia virtuosa pela formula 

neoliberal  começamos a descer 

ladeira abaixo.  Para resistir a 

esses abutres, não tem jeito: é 

somente com muita união e mo-

bilização. À luta, companheiros.

Expediente

Textos: Andre Nojima, Claudia Ferreira 

e Nilton de Oliveira -  Projeto gráfico, 

paginação e arte: Adailton de Oliveira

JORNALISTA RESPONSÁVEL: Andre Nojima

A Voz do Metalúrgico é um órgão de 

informação e luta dos trabalhadores 

metalúrgicos da Grande Curitiba. Publicado 

há 31 anos, desde setembro de 1986.  

Diretor responsável: Sérgio Butka.

Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 

Curitiba. Sede: Av. Pres. Getulio Vargas, 

3692, Curitiba - Paraná. Tel.: 3219-6400 

Fax: 3219-6455. Subsede São José dos Pinhais -  

Tel.: 3219-6413. Subsede Araucária - Tel.: 3219-6486 

site: www.simec.com.br

Inovação que veio para ficar!
Telemedicina já é realidade 
 para associado(a) metalúrgico(a)!

O MÉDICO24H TEM CONDIÇÃO ESPECIAL
PARA SÓCIOS(AS) DO SINDICATO!

ISSO MESMO!

PARA 4 PESSOAS

TRABALHE TRANQUILO!
Seus familiares estão bem assistidos 
em qualquer lugar que estiverem!

Mais informações: www.simec.com.br/atendimento

Consultas e atendimento sem sair de 
casa prevenindo-se do Covid-19

Vídeo chamada, 0800 ou chat

Serviço disponível 24h do seu dia

Atendimento imediato e ilimitado

Atendimento personalizado com 
profissionais qualificados da área da saúde

Cadastro de até 3 dependentes 
(independente de grau de parentesco)

E QUAIS OS BENEFÍCIOS?
Quantas consultas precisar 
no mês e não pague 
NENHUM valor a mais !

com número ilimitado 

de consultas mensais.

NÃO PERCA ESSA 
GRANDE OPORTUNIDADE! 
A TELEMEDICINA CHEGOU PARA FICAR!

FAÇA JÁ 
SUA 
ADESÃO 
PELO 
QRCODE

FIXO
CONDIÇÕES
INÉDITAS MÊS

METALÚRGICOS DA RENAULT DOAM 747 CESTAS 
BÁSICAS EM AGRADECIMENTO AO APOIO NA 
LUTA EM DEFESA DOS EMPREGOS

747 VEZES SOLIDARIEDADE!
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TÁ TUDO LÁ!

  SMC Pay

  Extrato

  Adquirir créditos

  Ache fácil

  Resgate de créditos

  Transferência de 
créditos

  Desbloquear cartão 

Android: Acesse o QR CODE ao lado, clique nos 3 ponti-

nhos do lado direito e selecione “Adicione à Tela Inicial”

IOS: Acesse o QR CODE ao lado, clique no ícone opções, 

selecione “Adicionar à Tela de Início”.

JUSTIÇA NAS FÁBRICAS: 
Trata de assuntos abrangentes como: denúncias, dúvidas trabalhis-

tas e jurídicas, triagem do departamento de saúde, homologações, 

questões rescisórias. As orientações rápidas são feitas pelo telefone 

3219-6470 e orientações mais detalhadas podem ser feitas através 

de salas de atendimento on-line.  

SECRETARIA SMC: 
Trata de assuntos pontuais de associados como: vias do cartão, ca-

dastros, fichas, áreas de lazer, filiação, etc. É realizado pelo 3219-6400 

ou on-line pelo www.simec.com.br/atendimento.

ACESSE TODAS AS FUNÇÕES DO SEU SMCCARD 
FIDELIDADE ATRAVÉS DO PORTAL SMC CARD!

CONHEÇA O JUSTIÇA NAS FÁBRICAS 
E VEJA QUAIS QUESTÕES FAZEM 
PARTE DESSE ATENDIMENTO OU DA 
SECRETARIA DO SMC

ADICIONE NA TELA INICIAL DO SEU CELULAR! 
É FÁCIL! CONFIRA!

  Bloquear cartão

  Aplicativo 
SMCCARD

  Atendimento 
Online

  Indique um 
estabelecimento

  Promoções e 
Novos Convênios

O “JUSTIÇA NAS FÁBRICAS” CONTA COM UMA EQUIPE 
PREPARADA PARA INFORMAR E DAR O ENCAMINHAMENTO 
CORRETO NO SINDICATO SOBRE TODAS AS QUESTÕES QUE 
NÃO SEJAM DA SECRETARIA DO SMC. 

OUTROS EXEMPLOS DE QUESTÕES 
ABORDADAS TAMBÉM PELO 
JUSTIÇA NAS FÁBRICAS:

FGTS - INSS - Restituição do IR - Insa-

lubridade - Periculosidade - Divórcios 

- pensões, guarda e inventários/

heranças | cobranças indevidas, 

Aposentadorias, benefícios 

do INSS, auxílios (doença, 

maternidade, etc) e outros.

PRATICIDADE!

www.smccard.com.br/portal


