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13º injeta R$ 3,3 bilhões
na economia do PR

Sindicato sorteia dois
computadores em
12 de dezembro

Segundo levantamento do Dieese, o 13º salário deve
LQMHWDUQDHFRQRPLDGR3DUDQi5ELOK}HVQHVVH¿QDO
de ano. 30% desse valor é usado para pagar dívidas.

Nova diretoria do SMC toma
posse no dia 7 de janeiro
PRESENÇA | Metalúrgicos são convidados de honra para a cerimônia!
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Diretor Responsável: Sérgio Butka - Jornalista Responsável: Gláucio Dias

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba

Internautas podem concorrer se
cadastrando no site da entidade.

O Sindicato antecipou o presente de
Natal dos trabalhadores. Isso porque
no próximo dia 12 de dezembro, às
19 horas, a entidade sorteia dois
computadores aos internautas que se
cadastraram no site do SMC. O sorteio
ocorre na sede central do Sindicato,
na rua Lamenha Lins, 981, Rebouças.
Quem quiser concorrer, basta acessar
o www.simec.com.br até as 12 horas
do dia 12/12, e fazer o seu cadastro.
O sorteio dos computadores vai ser
transmitindo ao vivo via internet, no
endereço www.simec.com.br/studio.
A promoção é válida para sócios e
não-sócios. Participe!

No próximo dia 7 de janeiro de
2008, às 20 horas, toma posse
a nova diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos da Grande Curitiba,
gestão 2008-2012. O evento será
realizado no salão social do Paraná Clube, na Avenida Kennedy,
2377, Vila Guaíra. Participam da
cerimônia lideranças sindicais
locais, estaduais, nacionais, além
de autoridades políticas. E você,
trabalhador associado, também é
nosso convidado. Você, que deu o
VHXYRWRGHFRQ¿DQoDQDVHOHLo}HV
de agosto, que assumiu junto com
a nova diretoria, o compromisso
de lutar pela nossa categoria nos
próximos quatro anos. Participe
deste momento, que marca o
início de mais uma fase de lutas e
conquistas.

2007

Filiado à

Paraná

Campanha Salarial 2007

Atenção trabalhador
sindicalizado! Você vai receber
o convite da posse em sua casa.
&RQ¿UPHVXDSUHVHQoD

Acima da média nacional!
Mais informações
pelo telefone

VITÓRIA | Conquistamos aumento real até 150% maior que a média nacional, aponta Dieese

(41) 3219-6400
O quê: posse da nova diretoria do Sindicato

Pisos negociados
com reajuste
médio de 10%

Quando : 7 de janeiro de 2008, às 20 horas
Onde: Salão social do Paraná Clube
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 2377, Vila Guaíra, Curitiba

Salários
com 8,5% de
reajuste médio

Senado derruba emenda que ameaça organização dos trabalhadores
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Metalúrgicos participam
de marcha em Brasília

Expectativa de vida no Brasil
sobe para 72,3 anos

Sérgio Butka,
Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos da Grande Curitiba e
da Força Sindical do Paraná.

Somos
referência
nacional
Pelé é referência no futebol. Ayrton
Senna no automobilismo. E os metalúrgicos da Grande Curitiba, nas
convenções e acordos coletivos de
trabalho! Levantamento do Dieese
aponta que a nossa categoria superou a média nacional em termos
de índices de reajuste. Várias caWHJRULDVSUR¿VVLRQDLVIHFKDUDPQR
primeiro semestre desse ano, com
100% do INPC e 1% de aumento
real. Esse ano poderemos chegar
aos 2,75% só de aumento real,
segundo projeção do Dieese. O
índice é 150% maior que a média
nacional.
Isso é motivo de muito orgulho
para nossa categoria, que trabalha
duro no dia-a-dia e vê o seu esforço recompensado na data-base.
Mesmo fechando a convenção com
os patronais, seguimos na luta por
empresa, onde também somos referência. Nos diversos acordos que
fechamos até agora, garantimos
avanços maiores que os da convenção. E é assim que vamos continuar,
lutando e mobilizando para garantir
cada vez mais conquistas para os
metalúrgicos!

A VOZ DO METALÚRGICO
A Voz do Metalúrgico é um órgão de informação e luta
dos trabalhadores metalúrgicos da Grande Curitiba.
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Curso de inglês do
SMC recebe inscrições

Os Metalúrgicos da Grande Curitiba defenderam mais empregos,
melhores salários e redução da jornada na 4ª marcha da classe
trabalhadora, realizada em Brasília, no dia 5 de dezembro.

De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro subiu para
DQRVHP23DUDQi¿FDHPOXJDUQRUDQNLQJGRVHVWDGRVRQGH
a expectativa de vida é maior, atrás de DF, SC, RS, MG e SP.

Aposentados fecham
ano com grande evento

Nosso aumento real é até 150%
maior que a média nacional!

ANÁLISE | Departamento fez balanço positivo de 2007

COMPARATIVO | Dieese revela que nossa luta é destaque no Brasil

O departamento do aposentado
metalúrgico encerrou as atividades de 2007 com um grande
evento no Metal Clube de Campo no dia 24 de novembro. Na
ocasião, a categoria se reuniu
para avaliar o que foi feito nos
últimos doze meses e também
para projetar 2008. “Foi um ano

Segundo o Dieese, os metalúrgicos
da Grande Curitiba são referência
nacional em conquistas! O índice de
aumento real no país no primeiro
VHPHVWUH GHVVH DQR ¿FRX QD FDVD
de 1%, com 100% do INPC. Nós poderemos chegar aos 2,75% de auPHQWRUHDOVHDSUHYLVmRGDLQÀDomR
DQXDOGHVHFRQ¿UPDU,VVR
quer dizer que superamos a média
nacional em 150%! Em comparação
com as categorias que tem database no segundo semestre, também
levamos vantagem. Os metalúrgicos
de São Paulo, por exemplo, fecharam com o mesmo índice que nós:
7,45% de aumento. No entanto,
conquistamos um abono maior: eles
de 19% e nós de 20%. Na luta por
empresa, estamos avançando ainda
mais. Já ultrapassamos a casa dos
40 acordos, com avanços maiores
do que os da convenção.

intenso. Lutamos por um reajuste
mais digno para os aposentados,
estivemos na Plenária da Força em
SC, participamos de seminário no
Formar, em Guaraqueçaba. Isso
sem falar nas várias palestras
sobre saúde e previdência que
tivemos ao longo de nossas reuQL}HV PHQVDLV H QD LQDXJXUDomR

do novo espaço do aposentado, na
sede central do Sindicato”, avalia o
diretor do departamento, Roberto
Eltermann. “Em 2008, vamos
continuar na luta, informando a
categoria e lutando por um salário
mais justo e por mais qualidade de
vida para os aposentados”, projeta
o sindicalista.
Eliseu Tisato

Confraternização no encerramento de 2007. Primeira reunião de 2008 é no dia 28 de fevereiro.

Senado derruba emenda que enfraquece
organização dos trabalhadores
Vencemos a primeira batalha, trabalhador! O Senado vetou a famigerada emenda 21, que ameaçava
gravemente a organização da classe
trabalhadora na luta por seus direitos. Ela foi derrubada no dia 29
de novembro. A medida faz parte
do projeto de Lei que legaliza as
centrais, e tinha sido aprovada pelos
deputados, na Câmara Federal, no
mês de outubro. Agora, o projeto
volta para nova votação na Câmara,
mas só deverá ser discutido novamente em 2008. Trabalhadores e
sindicalistas de todo o Brasil marca-

ram presença no plenário do Senado,
pressionando para que a emenda
IRVVH GHUUXEDGD 0DQLIHVWDo}HV GH
repúdio ao projeto ocorreram em todo o país. Em Curitiba, metalúrgicos
GHYiULDVIiEULFDV¿]HUDPSURWHVWRV
pelo veto à emenda 21. Valeu a luta,
companheiros!
Centrais sindicais
são legalizadas
Na mesma sessão plenária que
derrubou a Emenda 21, o Senado
aprovou, por unanimidade, o
projeto de Legalização das Cen-

trais Sindicais. A Câmara já tinha
aprovado o projeto em outubro,
que deverá ir em breve a sansão
do presidente Lula.
Agora, essas entidades são
reconhecidas de fato e de direito.
Antes, apesar de negociar em
nome dos trabalhadores, elas não
tinham reconhecimento jurídico.
Com a aprovação do projeto,
passam a ter. O reconhecimento
era uma antiga reivindicação do
movimento sindical, e que fruto de
muita luta e mobilização da classe
trabalhadora, virou realidade!

Que as lutas, conquistas e vitórias de 2007
se transformem em muitas realizações para
você e sua família em 2008!
)HOL]1DWDOHXP3UyVSHUR$QR1RYR
É o que deseja toda a diretoria do SMC.

Notas

O Sindicato recebe até o dia 14 de
MDQHLUR GH  DV LQVFULo}HV SDUD R
curso de inglês, nos níveis básico e intermediário. As aulas ocorrem na sede
central da entidade, nos períodos da
manhã, tarde e noite, e começam logo
DSyV R HQFHUUDPHQWR GDV LQVFULo}HV
Os interessados podem se inscrever
na sede ou qualquer subsede do SMC.
Basta levar seu cartão de sócio e documentos pessoais (RG, CPF e carteira de
trabalho no caso de associado titular).
O curso é gratuito para associados e
GHSHQGHQWHV0DLVLQIRUPDo}HVQRIRQH
(41) 3901-1511.

Férias coletivas
Atenção metalúrgico. De 17 de dezembro de 2007 à 7 de janeiro de 2008,
o Sindicato estará em férias coletivas.
Todas as subsedes estarão fechadas
nesse período. No entanto, haverá um
plantão de atendimento ao trabalhador
na sede central, que vai funcionar das
KjVK0DLVLQIRUPDo}HVQRIRQH
(41) 3219-6400.
Metalúrgicos da Grande Curitiba em assembléia: aumento real que
FRQTXLVWDPRVpUHIHUrQFLDSDUDRXWUDVFDWHJRULDVSUR¿VVLRQDLVGRSDtV

Veja como ficou a convenção com o Sindimetal e Sindimaq:
7,45%

20%

de aumento em
fevereiro de 2008;
(2,75% de aumento real + 4,66%
do INPC – previsão do Dieese para
1º de dezembro, nossa data-base)

de abono,
sendo 10% até 20 de
dezembro e 10% até
20 de janeiro;

Piso Sindimetal:

Piso Sindimaq:

R$ 643,18

R$ 778,80

para empresas com até 60
trabalhadores, e R$ 704,31
para empresas com mais de
61 trabalhadores;

Confira alguns acordos fechados até agora:
EMPRESA/Nº DE TRAB.

REAJUSTE

PISO

OUTROS

BOSCH - 5 MIL

10,14% EM DEZ.

10,14%

-

MAFLOW - 250

8% EM DEZ.

10%

VALE-MERCADO: R$ 100 EM DEZ,

SUZUKI - 150

8% EM JAN/08

12%

R$110 EM 03/08 E R$ 120 EM 07/08
ABONO DE 21% EM 20/12 +
VALE-MERCADO DE R$ 230
DMS - 30

10% EMJAN/08

15%

ABONODE 21% EM DEZ.

ÔMEGA - 20

8,5% EM DEZ.

10%

-

GANS - 120

8% EM DEZ.

10%

CNH - 1,2 MIL

7,45% EM FEV

BRASIL SAT - 360

8% EM DEZ

10%

-

INDUSPIN - 50

10% EM JAN

10%

-

PASTRE - 230

8% EM FEV/O8

10%

ABONO DE 20% EM DEZ

PRECON - 120

8% EM DEZ.

8%

-

DANA - 160

8% EM JAN/08

10%

ABONO DE 500 EM DEZ E 150 EM JAN

LICENÇA MATERNIDADE
ANTECIPAÇÃO DA PLR

