
Metalúrgicos de dezenas de empresas estão mobilizados!

Conquista vira referência para negociações em outras empresas

A
umento real de 3,7%, correção de 
100% do INPC, R$ 2 mil de abono 
e reajuste no vale-mercado. O 

primeiro acordo da Campanha Salarial 
2009 de Metalurgia e Máquinas, fechado 
com a CNH no dia 13 de novembro, virou 
referência para as outras negociações 
da categoria. Os trabalhadores não se 
intimidaram e foram para a luta! Rejei-
taram a primeira proposta da empresa, 
deram prazo de 48 horas, e conquista-

ram um importante avanço. Agora, a luta 
prossegue. Várias outras fábricas estão 
em discussão com o Sindicato e novos 
acordos podem ser fechados a qualquer 
momento. “Esse primeiro acordo serve 
para referenciar as outras negociações. 
Mas é importante que os trabalhadores 
se mantenham unidos e mobilizados. Só 
assim vamos garantir avanços salariais 
e outros benefícios”, afirma o presidente 
do SMC, Sérgio Butka. 

Insatisfeitos com a proposta da 
empresa, os metalúrgicos da Bosch 
paralisaram as atividades por duas 
horas na segunda (16/11). Eles 
derm prazo de 24h para a proposta 
avançar. Se isso não ocorrer até 
terça (17/11), a paralisação pode se 
estender por tempo indeterminado! 
Já na WHB, foi dado prazo de 48 
horas para a empresa apresentar 
uma boa proposta. Se as reivindi-
cações dos metalúrgicos não forem 
atendidas, pode ter greve!

Fechado o primeiro acordo! 
3,7% de aumento real e abono de R$ 2 mil na CNH!
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Conquista de 
aumento real, 
abono e outros 
benefícios

• AAM do 
Brasil

• Brafer
• Brandl
• BrasilSat
• Cabs
• Dana
• Damaerc
• Furukawa
• Gans

• Gauss
• Haas do 

Brasil
• Hubner
• Ibratec
• Leogap
• Maflow
• Nilko
• Pastre
• Perfecta

• Perkins
• Pial Legrand
• Pierino Gotti
• PK Cables
• Radiadores 

Marechal
• Rodo Linea
• Tecmetal
• Trox
• TSW

protesto paralisa 
Bosch por 2h

Confira a conquista na CNH:

BosCH

CNH

WHB

3,7% de aumento 
real + correção de 
100% do INPC em 
janeiro de 2010 

R$ 2 mil de abono 
para dia 08/12/09

Antecipação da 
segunda parcela da 
PLR (R$ 1,5 mil) para 
08/12/09 

Reajuste no vale-
mercado, de R$ 120 
para R$ 130

AAM do Brasil

BrasilSat

Nilko

Pial Legrand (GL)
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após mobilização, CNH suspende horas extras pré-sal atrasa votação do acordo dos aposentados

A direção da CNH quis impor recentemente um regime abusivo de horas extras aos 
trabalhadores. Após mobilização, a empresa reviu sua posição e se comprometeu a respeitar o 

limite legal de 10 horas diárias de trabalho, sendo 2 horas extras por dia.

Os aposentados brasileiros, mais uma vez, ficaram para depois. Isso porque a Câmara dos 
Deputados decidiu priorizar as votações dos projetos do pré-sal, para depois colocar em votação o 

acordo que garante aumento real para aposentadorias acima do salário mínimo.
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Mobilizar para 
conquistar!

N
a Campanha Salarial das mon-

tadoras, a primeira de 2009, 

nos mobilizamos, lutamos e 

conquistamos acordos que viraram 

referência nacional, inclusive supe-

rando regiões com o ABC Paulista, 

por exemplo. Logo depois, veio a 

luta nas autopeças. Assim como nas 

montadoras, também nos mobiliza-

mos, não baixamos a cabeça para a 

tradicional choradeira dos patrões e 

conquistaram bons acordos salariais. 

 A mesma receita vencedora 

utilizada nas campanhas que passa-

ram, precisamos repetir nessa última 

campanha de 2009, a de metalurgias 

e máquinas.  Além da Convenção 

Coletiva com os sindicatos patronais, 

estamos firme na luta empresa por 

empresa, onde ano após ano garan-

timos bons acordos, com avanços 

maiores que os da Convenção, princi-

palmente naquelas empresas que tem 

mais “gordura” para queimar.

 Já conquistamos um bom 

acordo na CNH, com 3,7% de aumento 

real, 100% de reposição da inflação 

e mais R$ 2 mil de abono. Seguimos 

na luta em outras empresas como 

Bosch, WHB, Brafer, entre outras. 

Sabemos que não vai ser fácil. Mas 

com a união e a mobilização dos 

trabalhadores, podemos chegar lá! 

Por isso companheiro, participe das 

assembléias do Sindicato na sua 

empresa. Vamos lutar juntos para 

garantir bons acordos, e fechar com 

chave de ouro a Campanha Salarial 

de 2009!

Opinião

Sérgio Butka, Presidente do SMC 
e da Força Sindical do Paraná 

André Nojima | SMC

Conquistas  também vieram  
no setor de autopeças

Veja esta e outras opiniões do 

Presidente em vídeo no site www.

simec.com.br/metaltv, clicando no 

ícone "Palavra do Presidente".

Metalúrgicos do paraná 
unificam pauta de data-base

13º salário deve injetar 
R$ 85 bilhões na economia

aposentados metalúrgicos 
fazem penúltima reunião 
de 2009

sMC fecha convênio com 
Forte Farma e Minerva

Força pR está no twitter

Brasil vai gerar 2 milhões de 
emprego em 2010, diz lupi

50 mil exigem 40 horas já na  
6ª Marcha da Classe trabalhadora

vitóRia |  Categoria se mobilizou e conquistou acordos com aumento real, abono e outros benefícios
luta |  Objetivo foi pressionar os deputados federais para colocar em votação a PEC 231/95

ReuNião |  Decisão foi tomada por dirigentes dos 16 sindicatos da 
categoria no estado

A 
Campanha Salarial do setor de autopeças teve sabor de vitória para 

os metalúrgicos! Seguindo o exemplo dos companheiros das monta-

doras, os trabalhadores da categoria não se intimidaram, foram para 

a luta e garantiram acordos com 8,3% de reajuste salarial* (100% do INPC + 

aumento real), abonos de R$ 1,5 mil e R$ 2 mil, adicional noturno de 25%, 

elevação do piso salarial para R$ 1 mil, vale-mercado, redução da jornada 

semanal para 40 horas, entre outros benefícios.  Valeu a luta!

R
eduzir a jornada de trabalho 

de 44 para 40 horas semanais 

sem redução salarial. Esta foi a 

principal reivindicação da 6ª Marcha da 

Classe Trabalhadora, realizada pela For-

ça Sindical e outras centrais em Brasília 

no dia 11 de novembro. Cerca de 50 mil 

trabalhadores partiram do estádio Mané 

Garrincha rumo ao Congresso Nacional. 

Lá, o objetivo da classe trabalhadora 

foi reforçado: pressionar os deputados 

federais para colocar em votação a 

PEC 231/95 que reduz a jornada de 

44 para 40 horas semanais. De acordo 

com o presidente do SMC e da Força PR, 

Sérgio Butka, a mobilização da classe 

trabalhadora será fundamental para a 

conquista deste marco histórico. “Além 

da marcha é preciso que os sindicatos 

façam a sua parte, mobilizando as suas 

bases e negociando a redução com as 

empresas”, avisou Sérgio.  

Os trabalhadores também reivindi-

caram a valorização do salário mínimo, 

ratificação das convenções 151e 158 

da OIT, retirada dos PLS da terceiriza-

ção e aprovação da PEC 438/01 contra 

o trabalho escravo.  

C
om a mesma data-base (1º de 

dezembro) e os mesmos objetivos 

(conquistar melhores salários e 

condições de trabalho para a categoria) 

os metalúrgicos do Paraná decidiram 

unificar a pauta de reivindicações da 

Campanha Salarial 2009. A decisão foi 

tomada em reunião no dia 21 de outubro, 

em Foz do Iguaçu, por dirigentes dos 

sindicatos dos metalúrgicos das regiões 

de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, 

Guarapuava, Pato Branco, Irati, Paranaguá 

e Ponta Grossa. Todos estes sindicatos são 

filiados à Federação dos Metalúrgicos do 

Paraná (Fetim). O objetivo da categoria 

é realizar em todo o estado uma grande 

campanha de negociação por empresa, 

estabelecendo com as indústrias do setor, 

Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), e, 

em seguida, negociações com os sindi-

catos patronais para que sejam firmadas 

Convenções Coletivas de Trabalho (CCT). 

“Nossa categoria está unida e vai lutar por 

um reajuste digno em todas as regiões do 

Paraná”, afirma o presidente da Fetim e 

do SMC, Sérgio Butka. 

Mais um acordo de redução de jornada 

de trabalho para 40 horas sem redução 

salarial foi conquistado na Grande Curitiba 

graças a mobilização de trabalhadores 

do chão de fábrica. Desta vez foram os 

metalúrgicos da Gestamp, em São José 

dos Pinhais, que aprovaram o acordo de 

redução durante assembléia realizada 

pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 

Curitiba em porta de fábrica na tarde 

do último dia 19 de outubro. A jornada 

atual de 42 horas será reduzida para 40 

horas a partir de 1º de janeiro de 2010 e 

representará um aumento salarial médio 

de 5%. Além da Gestamp, trabalhadores 

de outras fábricas situadas em São José 

dos Pinhais (TK Sofedit, Aethra, Keiper) 

também conquistaram a redução de 

jornada, representando um total de 2000 

trabalhadores. Saiba mais sobre as 40 

horas semanais no www.40horas.com.br.    

O 
Natal 2009 será mais gordo para a 

economia brasileira. Isso porque o 

pagamento do 13º salário deverá 

injetar na economia do país um total de 

R$ 85 bilhões até o final de dezembro, 

segundo cálculos do Dieese. Cerca de 70 

bilhões de brasileiros serão beneficiados 

direta e indiretamente. 

O salário será pago a 69.925 pessoas 

(trabalhadores do mercado formal, incluin-

do empregados domésticos e beneficiários 

da Previdência Social, aposentados e 

beneficiários de pensão da União e dos 

estados). Dos 70 milhões de brasileiros 

que serão beneficiados com o pagamento 

do 13º, cerca de 26,8 milhões (38,3% do 

total) são aposentados ou pensionistas 

da Previdência Social. Já os empregados 

formais (com registro em carteira), cor-

respondem a 60,3% do total (42,1 milhões 

de pessoas).

O SMC convoca os trabalhadores da Volks-Audi afastados pelo INSS, que ainda não receberam as cestas de natal 

dos anos de 2006, 2007 e 2008, para que entrem em contato com a entidade com urgência. A 2ª Vara do Trabalho de 

São José dos Pinhais deu sentença favorável, em primeiro julgamento, aos metalúrgicos. Só que a Volks apresentou 

na Justiça uma lista de entrega demonstrando que vários trabalhadores não receberam as cestas. Portanto, se você 

se enquadra nessa situação, entre em contato imediatamente com o Sindicato para preencher uma declaração de 

não-recebimento da cesta. O objetivo é assegurar o recebimento do benefício, caso a sentença final favorável seja 

confirmada. Mais informações podem ser obtidas pelos fones (41) 3219-6411 e 3222-7004.

Aethra
Benteler
Delphi
Faurecia Bancos
Faurecia 
Escapamentos
Gestamp
Guanavi
Jtekt
Keipper
Metagal

Peguform
Pirelli
SAS
Syncreon
Tenneco
Thyssen Krupp 
Sofedit
Thyssen Krupp 
Presta
TI Brasil

Confira abaixo as  
autopeças que fecharam 
acordo com o sMC 

*Na Gestamp, o reajuste foi de 9%

após greve por reajuste no 
vale-mercado e redução da 
jornada, os trabalhadores 
da aethra se mobilizaram e 
conquistaram um bom acordo

trabalhadores de todo o país ocuparam a esplanada exigindo as 40 horas

objetivo é padronizar as 
conquistas da categoria em 
todo o paraná 

gestamp: 40h já!

atenção trabalhadores afastados da volks-audi

articulações 
Logo após a marcha, os sindicalistas 

se reuniram com o presidente da Câ-

mara, Michel Temer, e reivindicaram 

a definição de uma data para votar 

as 40 horas. Temer preferiu reunir as 

centrais e patrões sob a coordenação 

dele para conversar e chegar a um 

acordo. Já no Senado, a votação da PEC 

das 40 horas foi garantida pelo presi-

dente José Sarney.  No dia seguinte, as 

centrais se reuniram com presidente 

Lula. O presidente prometeu reunir os 

partidos das bases aliadas entre os dias 

16 e 18 de novembro para colocar as 

40 horas em votação ainda este ano.  

inscrições abertas para o 1º palco sMC 90 anos

V
ocê gosta de fazer música e quer uma 

chance de divulgar o seu trabalho, 

de gravar um CD? Você é um poeta, 

um artista plástico, um artesão de grande 

habilidade, e quer um espaço de destaque 

para divulgar sua obra?  Então fique atento 

que o Sindicato abriu o espaço para você 

mostrar todo o seu talento, companheiro! 

Estão abertas até o próximo dia 5 de de-

zembro, as inscrições para o “1º Palco SMC 

90 anos - Festival de Música, Literatura e 

Artes Plásticas”. O evento será realizado no 

Canal da Música, em Curitiba, nos próximos 

dias 12 e 13 de dezembro.

 Podem participar metalúrgicos sindica-

lizados e seus dependentes, que poderão 

concorrer nas categorias música (rock, pop, 

gospel, samba/pagode/mpb), literatura 

(conto e poesia) e artes plásticas (pintura, 

desenho, escultura, peças tridimensionais 

- modelagem, cerâmica, artesanato, talhe 

em madeira ou em pedra). O palco está 

aberto e você, metalúrgico, é a principal 

estrela do show. Participe!

1º Palco SMC 90 anos – Festival de 

Música, Literatura e Artes Plásticas

inscrições: até 5 de dezembro na 

sede central, subsedes do Sindica-

to ou pelo site www.simec.com.br  

       Data: 12 e 13 de dezembro de 2009 

(sábado e domingo)

local: Canal da Música. Rua Julio 

Perneta, 695, Mercês, Curitiba-PR

serviço: 

*Consulte Regulamento no www.simec.com.br

O departamento dos aposentados meta-

lúrgicos realizou no último dia 31 de outubro, 

na sede central do SMC, a 9ª e penúltima 

reunião de 2009. O principal destaque do 

encontro foi a palestra sobre o mal de Alzhei-

mer, ministrada pelo psiconeurologista Luiz 

Carlos Benthien. Em duas horas de conversa, 

o médico explicou a origem da doença, 

como é feito o diagnóstico, o tratamento, e 

ainda interagiu com os participantes tirando 

dúvidas sobre o assunto.    

Atenção internauta metalúrgico! A Força 

Sindical do Paraná está no Twitter. Para 

você que já está na rede, basta procurar 

fsindicalpr e ficar por dentro das principais 

notícias relacionadas à central e ao mundo 

do trabalho em geral. E as novidades não 

param por aí. Em breve, o nosso Sindicato 

também entrará no Twitter, falando sobre 

as principais mobilizações e também sobre 

o calendário das comemorações dos 90 anos 

da entidade. Fique conectado!

“Chegaremos em dezembro a mais de 1,1 

milhão de novos postos de trabalho. Em 2010, 

vamos bater novo recorde: serão dois milhões 

de empregos", disse o Ministro do Trabalho 

Carlos Lupi, durante entrevista no programa 

de rádio Bom dia Ministro, no último dia 22 de 

outubro. De acordo com Lupi, dos 20 maiores 

países do mundo, o Brasil é o país que mais 

gerou emprego. A perspectiva positiva para 

o próximo ano é embasada no avanço dos 

setores econômicos. Além do crescimento 

dos postos de trabalho, Lupi fez uma análise 

positiva sobre o salário mínimo. “O salário 

aumentou, nos últimos sete anos, mais de 60%. 

Todos esses fatores somados permitiram que 

o Brasil tivesse esse comportamento diferen-

ciado de crescimento da economia”, reforçou.

O Sindicato fechou recentemente con-

vênio com mais duas grandes redes de 

farmácias. Agora, os metalúrgicos sindica-

lizados poderão comprar medicamentos 

com desconto em folha na Forte Farma 

e na Minerva. Vale lembrar que o SMC já 

mantém convênio nos mesmos moldes com 

outras redes farmacêuticas: Maxifarma, Hiper 

Farma, Nissei e Multifarma. Além disso, o 

Sindicato tem parcerias com a Associação 

Paranaense do Diabético Juvenil (Apad), para 

compra de medicamentos e produtos para 

diabéticos com preços especiais, e também 

com a agência de viagens HS & B Turismo.     


