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Aumento real, correção de 100% do
INPC, abono salarial e avanço das cláu-
sulas sociais. Essas foram algumas das
principais reivindicações discutidas du-
rante o Seminário de Formação de Pau-
ta dos setores de Metalurgia e Máqui-
nas. O evento, realizado no último dia
29 de setembro, no Metal Clube de Cam-
po, reuniu dirigentes sindicais e especi-

Sérgio Butka
Presidente do
Sindicato dos

Metalúrgicos da
Grande Curitiba e
da Força Sindical

do Paraná

A direção da Bosch está radicalizan-
do: só de janeiro até outubro desse ano,
cerca de 456 trabalhadores já foram de-
mitidos. Na lista de dispensas da empre-
sa, primeiro vêm aqueles funcionários
com histórico de problemas de saúde e
doenças ocupacionais. Quem apresen-
ta qualquer outro tipo de problema,
também vai para a “degola”. Boa parte

dos demitidos são pessoas experientes,
com anos e anos de casa. No entanto,
a Bosch ignora isso e que também são
pais de família, e simplesmente passa o
facão. O Sindicato está denunciando as
demissões ao Ministério Público e Supe-
rintendência Regional do Trabalho (an-
tiga DRT), para que as providências ca-
bíveis sejam tomadas.

SMC discute pauta de metalurgia
e máquinas durante Seminário

Evento realizado no
dia 29 de setembro
debateu bandeiras

de luta dos
trabalhadores

alistas em economia e direito trabalhis-
ta. O Seminário serviu como prepara-
ção para a assembléia deliberativa de
pauta, a ser realizada no dia 13 de ou-
tubro. “Foi um evento proveitoso, pois
discutimos a nossa pauta e também a
respeito das estratégias de luta que ire-
mos adotar na campanha”, afirma o
presidente do SMC, Sérgio Butka.

Saia da fil
a!

Aproveite as vantagens

que o Convênio Metal

Saúde oferece a você!

Mais informações 3219-6498 / 6480
Associados do SMC e conveniados do Metal Saúde estão isentos de pagamento de consultas na
Sede Central (clínico geral, pediatria e ginecologista). Para consultas com especialistas, é cobrado
um valor de R$ 15,00, com a opção do desconto em folha de pagamento. Associados do SMC não-
conveniados ao Metal Saúde pagam R$ 33,00 a consulta na sede central e com especialistas.

Opinião
Mobilização continua!

Estamos chegando na última das
três campanhas salariais de 2008. A
receita para garantirmos bons acor-
dos nos setores de metalurgia e má-
quinas é a mesma das montadoras
e autopeças: a mobilização! Sempre
que nos unimos, protestamos, o re-
sultado apareceu. Na Volks-Audi e
Renault, por exemplo, a greve que-
brou a resistência patronal, e con-
quistamos um dos melhores acor-
dos salariais do Brasil. Já nas auto-
peças a história não foi muito dife-
rente. Com o Sindipeças apresen-
tando uma primeira proposta bai-
xa, a categoria se mobilizou, pro-
testou e conquistou um bom acor-
do. Esses são bons exemplos que
nós, trabalhadores das empresas
metalúrgicas e de máquinas, deve-
mos seguir. Unidos e mobilizados,
com certeza vamos conquistar bons
acordos nesses setores, tanto com
os patronais Sindimetal e Sindimaq,
quanto na luta por empresa!

Saia da fil
a!

Bosch passa o facão:
456 demissões em 10 meses!



Fechado acordo nas autopeças!

Edição Especial - 55 mil exemplares
08 de outubro de 2008

Campanha Salarial

Os trabalhadores do
setor de autopeças não

se intimidaram e
foram para a luta!

Após uma primeira
proposta baixa feita

pelo Sindipeças, a
categoria se mobilizou,
protestou, e, seguindo

o exemplo das
montadoras,

conquistou um bom
acordo de data-base.

Confira abaixo os
números:

Assembléia de pauta Sindimetal
e Sindimaq, dia 13/10, às 19h!

Vamos discutir e definir a nossa pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2008

A luta por bons acordos de data-base não pára!
Depois da conquista nas montadoras e nas autope-
ças, chegou a hora dos setores de metalurgia e má-
quinas, cuja data-base é em 1º de dezembro. Na se-
gunda-feira, dia 13 de outubro, às 19h, na sede cen-

tral do Sindicato, vamos discutir e definir a nossa pauta
de reivindicações da Campanha Salarial 2008. Unidos e
mobilizados, vamos garantir mais uma grande conquis-
ta. Participe da assembléia e junte-se a nós nessa luta,
companheiro!

3,6% de aumento real e 100% do INPC já para outubro

R$ 1 mil de abono dividido em duas parcelas
(R$ 800,00 no dia 15/10 e R$ 200,00 no dia 31/10)

Reajuste de 10,9% no piso salarial, passando de R$ 825,00 para R$ 915,00
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