MetalServiço
SMC conclui
reforma na
Colônia de Férias
de Matinhos

A

s obras na Colônia de Férias
do SMC, em Matinhos, já foram
concluídas. Com isso, todos os
30 apartamentos estão liberados
para uso dos metalúrgicos sindicalizados e seus dependentes. O local foi
completamente remodelado: os pisos
dos apartamentos foram revestidos,
as paredes foram pintadas, as mobílias (mesas, cadeiras, sofás) foram
substituídas e a cozinha foi feita sob
medida. Foram restauradas também
as partes elétrica e hidráulica e
instalados aquecedores de água nos
apartamentos. Além das reformas
internas, a fachada da Colônia foi
revestida, com a colocação de pastilhas. E as novidades não param
por aí. Ainda esse ano, começam as
obras de ampliação do local. Mais um
bloco com 21 apartamentos vai ser
construído, ampliando a capacidade
da Colônia para 51 unidades.

Inscrições para
os cursos de
Mecânica Básica,
Inglês e CNC já
estão abertas

A

s inscrições para os cursos de
Mecânica Básica, CNC e Inglês
do SMC já estão abertas. Os
interessados (sócios e dependentes)
devem comparecer às subsedes do
SMC com os seguintes documentos:
carteira de sócio, RG, CPF e xerox
do histórico escolar. A idade mínima
para fazer o curso é de 16 anos. Os
cursos serão realizados na Escola
Sindical da subsede CIC nos turnos
da manhã, tarde e noite.
Confira abaixo os requisitos
e detalhes de cada curso:
Mecânica básica: 1º grau completo. Duração de 2 meses
CNC: 1º grau completo e o curso de
mecânica. Duração de 1 mês
Inglês: 2º grau completo ou estar
cursando. Duração de 9 meses
As aulas iniciam assim que
as turmas forem fechadas.
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Afastado pelo INSS não pode ser demitido por justa casa
O artigo 55 da Convencao Coletiva do Sinfavea diz: os trabalhadores das montadoras que
sofreram acidente de trabalho não podem ser demitidos por justa causa durante o período
de afastamento. Para mais informações, procure o Sindicato.
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SMC inicia entrega de kits
escolares dia 25 de janeiro
Educação | Material pode ser retirado na sede e subsedes do Sindicato
André Nojima | SMC

S

eguindo uma tradição de
vários anos, e reafirmando
seu compromisso com a
educação, o SMC inicia no dia
25 de janeiro, a entrega dos kits
escolares para o ano de 2010.
O material pode ser retirado
gratuitamente na sede central e
em todas as subsedes do SMC.
Assim como em 2008, esse ano
serão dois kits diferentes: um para
crianças de 6 a 10 anos e outro
para estudantes de 11 a 15 anos.
Cada associado tem direito a
um kit por dependente nessas faixas etárias. Para retirar o material,
é necessário apresentar o cartão
SMC e documento de identificação. Tem direito: dependentes de
metalúrgicos ativos associados
ao SMC, sem pendências de pagamento, filiados até 31/12/2009.

Cerca de 10 mil kits deverão ser entregues esse ano

Kit para crianças de 6 a 10 anos:
6 cadernos de português, 2 cadernos de matemática, 1 caderno de
desenho, 1 caderno de caligrafia, 1
régua, 1 lápis, 1 borracha, 1 caneta,
1 apontador e 1 pasta.

Kit para estudantes
de 11 a 15 anos:
1 caderno universitário
de 15 matérias, 1 régua,
1 caneta, 1 lápis, 1 borracha e 1 pasta.

Força faz arrastão
pelas 40h em Brasília
Hugo Koyama

Diferença | Planta de Anchieta tem

representação interna bem maior. Por quê?
nação e a intransigência da
empresa com os metalúrgicos
da planta paranaense. Por que
esse tratamento diferente?
Eleição já!
Já que o comando da Volks
no PR se nega a alterar o
estatuto da Comissão para
aumentar o número de representantes, o SMC vai exigir
que a montadora convoque
imediatamente as eleições
para a Comissão de Fábrica.
O mandato de três anos da
comissão atual já acabou e
até agora nada. O Sindicato
reivindica também que todo o
processo eleitoral (publicação
em edital, eleições e posse)
seja concluído em um prazo
de 90 dias. Estamos de olho!

A bola
vai rolar!

Vem aí

4º Campeonato
Metalúrgico de Futebol
Suíço Regional – 2010

A Força e outras centrais vão marcar
presença em Brasília no próximo dia 2
de fevereiro, na abertura dos trabalhos
do Congresso Nacional. A ação foi
definida em reunião entre dirigentes
das centrais na quarta-feira, dia 20/01
(foto). Os sindicalistas farão um “arrastão” na capital Federal, pressionando
os parlamentares para que a proposta
de redução da jornada para 40 horas
semanais seja votada pela Câmara ainda
no primeiro semestre. Trabalhadores
vão cobrar dos deputados apoio ao
projeto. No mesmo dia, serão realizadas
diversas manifestações em fábricas por
todo o país. “Não dá mais para esperar.
Já passou a hora do Congresso votar as
40 horas”, afirma o presidente do SMC
e da Força PR, Sérgio Butka.

o que já esteve bom
em 2009 vai ficar
ainda melhor em 2010!

2º Encontro da Família
da Mulher Metalúrgica

Inscreva seu time na sede ou subsedes do
SMC até 25 de fevereiro
Início do campeonato: dia 13 de março

Reúna seu time e participe!

Exclusivo
metalúrgico
sindicalizado.

Paraná

Grandes desafios
para 2010!
Redução de jornada, Eleições, campanhas salariais, PLR...
Metalúrgicos têm várias lutas pela frente nesse ano

Volks discrimina
metalúrgicos do PR

Na planta de Anchieta (SP)
da Volks, os 12.503 trabalhadores têm 28 pessoas na
Comissão de Fábrica para
representá-los internamente.
Isso significa que cada membro da Comissão seria responsável por 446 funcionários.
Já na unidade de São José
dos Pinhais da montadora,
a história bem é diferente.
Existem somente três pessoas
na Comissão de Fábrica para
atender 3.928 trabalhadores, o que dá uma média de
1.309 funcionários para cada
membro da Comissão. Mesmo
sabendo disso, a direção da
Volks se recusa a discutir o
aumento na Comissão de Fábrica em São José dos Pinhais.
Isso só comprova a discrimi-

Filiado à

Em breve!
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SMC 90 anos, está
chegando a hora!

No próximo dia 28 de janeiro,
o Sindicato dos Metalúrgicos da
Grande Curitiba completa 90 anos
de fundação. Uma trajetória vitoriosa, de muitas lutas e conquistas,
que começou a ser construída
em 1910, por trabalhadores da
empresa Müller Irmãos. Ao longo
dessas nove décadas de existência, o SMC se consolidou como
uma entidade ativa e atuante, que
não mede esforços para defender
os direitos dos trabalhadores.
Hoje, o nosso sindicato é reconhecido nacionalmente por sua
intensa luta em prol da categoria.
E essa história não seria escrita
sem você, companheiro! Você, que
se mobiliza por seus direitos nas
assembléias e greves em porta
de fábrica, é a peça fundamental
dessa história. Parabéns, metalúrgicos!

Movimentação na
conta-salário, só com
a autorização do
trabalhador!

A lei da conta salário está em
vigor desde 2 de janeiro de 2009
e vale para todos os trabalhadores
da iniciativa privada. Portanto,
existem detalhes importantes a
serem lembrados pelos companheiros. Um deles é o da movimentação da conta salário para
conta corrente. Esta transferência
só pode ser feita com a autorização do trabalhador. Mas, às vezes,
a lei não é respeitada. Alguns
bancos realizam o procedimento
sem o aval do funcionário. Conforme resolução do Banco Central:
“Após a efetivação do crédito por
ordem da entidade contratante,
os recursos somente podem ser
movimentados pelo beneficiário”.
Fique atento metalúrgico! Para saber mais detalhes da lei, consulte
o www.bcb.gov.br.

Metalúrgicos no Fórum Social Mundial 2010

Caixa sugere que trabalhador fiscalize FGTS

Os metalúrgicos da Grande Curitiba estarão representados na etapa regional de Porto
Alegre (RS) do Fórum Social Mundial 2010, que ocorre de 25 a 29 de janeiro. O objetivo é
discutir propostas que beneficiem a classe trabalhadora

O presidente da Caixa Econômica Federal, Wellington Franco, sugeriu que os trabalhadores
consultem o site www.fgts.gov.br para saber se a empresa está depositando corretamente o
FGTS. No fim de 2009, as dívidas das empresas com o fundo giravam em R$ 10,981 bilhões.

Fique ligado
metalúrgico!

Eleições 2010
Em outubro, vamos escolher o novo
presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados
estaduais. Esse é um momento importantíssimo, companheiros. Temos
que eleger pessoas realmente comprometidas com a classe trabalhadora.
Vamos dar o nosso voto de confiança
a candidatos que apóiem nossas
bandeiras, que defendam nossas reivindicações, e não para aqueles que
querem flexibilizar a até retirar nossos
direitos. Antes de entrar na cabine de
votação, vamos analisar o passado
dos candidatos e suas propostas!

Aprovada pela Comissão Especial da
Câmara em 30 de junho do ano passado, a proposta que reduz a jornada
de trabalho para 40 horas semanais
está pronta para ser votada pelo Congresso Nacional. A classe patronal vai
continuar fazendo de tudo para adiar
a votação da proposta. Ainda mais por
esse ser um ano de eleição. Cabe a
nós, trabalhadores, fazer pressão para
que as 40 horas sejam votadas de uma
vez por todas. As Centrais definiram
o dia 2 de fevereiro para ir à Brasília
pressionar os parlamentares para
votar as 40 horas. Já passou da hora
da redução da jornada virar realidade!
ABr

Acordos individuais por empresa
Na luta individual por empresa, conquistamos acordos com avanços maiores que os da Convenção. Essa é uma
estratégia de luta que definimos há
muito tempo, e que têm se mostrado
vitoriosa. Na base da luta e da mobilização, estamos garantindo aumento
real, abono, vale-mercado, redução
da jornada e outros benefícios. Essa é
mais uma importante bandeira de luta
dos metalúrgicos em 2010.

André Nojima | SMC

Redução dos juros
Ano passado, fizemos diversas manifestações contra
alta taxa de juros do Brasil,
que impede o crescimento da
economia e gera desemprego. Deu resultado: no início
de 2009, os juros estavam
em 13,75%. Após as mobilizações, a taxa foi caindo e
fechou o ano em 8,75%. Em
2010, essa luta continua!

Então não perca mais tempo!
Faça já o seu recadastramento no Sindicato e concorra!
Pacote turístico completo, com transporte e hospedagem,
para o sócio titular e todos os dependentes!
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2 - Se o recadastramento for feito
de forma incorreta, o filiado
não participa do sorteio.
3 - Se você tiver dependente a
ser alterado ou inserido, deve
fazer o recadastro pessoalmente, nas secretarias da sede e
das subsedes.

Luta pelo fim do
fator previdenciário
Manobras políticas podem até adiar a
votação do projeto que prevê o fim do
fator previdenciário, mas não a mobilização dos trabalhadores. O projeto já
passou pelo Senado, pela Comissão de
Seguridade Social, pela Comissão de
Constituição e Justiça, e agora está no
Plenário. Falta pouco! Para acabarmos
de vez com o fator previdenciário será
preciso continuar na pressão. Portanto,
em 2010 a nossa luta continua e com
muito mais força.

Quer ganhar uma
viagem para o nordeste
com tudo pago?

Sorteios todos os meses, a partir de fevereiro!
Primeiro sorteio em 22 de fevereiro!
Para concorrer, faça seu recadastramento pela internet, no www.simec.
com.br/recadastro, ou pessoalmente, nas secretarias da sede e subsedes.
O sorteio mensal será transmitido ao vivo pelo site www.simec.com.br!

Novos
filiados
Quem se filiar em 2010
também concorre!

Filie-se já!

Em 2010, vamos seguir na luta para
renovar e melhorar os acordos de
PLR já existentes, e também, lutar
para implantar novos acordos. Ano
passado, assinamos mais de 100,
beneficiando milhares de metalúrgicos
e aquecendo a economia. Na Volks,
o valor do benefício chegou a R$ 7
mil, para o atingimento de 100% das
metas de produção. Esse ano, o objetivo é igualar ou superar este índice.
Para isso, o Sindicato conta com a sua
união e mobilização, companheiro!

Ser sindicalizado é reforçar a luta por
melhores salários e condições de trabalho para a categoria. As conquistas
só aparecem quando os trabalhadores
se unem e se mobilizam pelos seus
direitos. Na luta, garantimos ano
após ano acordos com aumento real,
abono, vale-mercado, PLR, entre
outros benefícios. O SMC precisa da
mobilização do trabalhador. Assim,
as chances de vitória são bem maiores. Por isso, companheiro, venha
você também fazer parte deste time
vitorioso. Seja 100% metalúrgico,
sindicalize-se!

Lutar por um ambiente de trabalho
mais seguro, sem acidentes ou doenças ocupacionais. Essa sempre foi
uma das principais bandeiras de luta
do Sindicato. Em 2010, vamos seguir
nessa batalha, promovendo cursos
de qualificação para cipeiros, eventos
voltados à área da saúde e segurança
do trabalhador e definindo estratégias
de atuação para prevenir acidentes
nas fábricas.
André Nojima | SMC

PLR

Sindicalização

Saúde e segurança
do trabalhador

Além da questão salarial, continuamos lutando também por um
ambiente de trabalho com boas
condições para desempenharmos
nosso serviço. Poder trabalhar com
organização, salários em dia, segurança, sem pressão ou assédio moral, são itens básicos e necessários
que as empresas devem observar.
O Sindicato está de olho!

1 - Ao fazer o recadastro, tenha
em mãos seus documentos
pessoais e o Cartão SMC.

André Nojima | SMC

Campanhas salariais
Seja nas montadoras, nas autopeças
ou nas indústrias de metalurgia e
máquinas, a fórmula para conquistarmos bons acordos salariais é a
mesma: a mobilização! O período de
turbulência econômica já ficou para
trás. A produção das empresas voltou
a crescer. Portanto, essa vai ser a hora
de reivindicarmos nossos direitos.
Vamos lutar e exigir o reconhecimento
do nosso trabalho!

Melhores condições
de trabalho

Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Sede: Rua Lamenha Lins, 981, Rebouças, Curitiba - Paraná. Tel.: 3219-6400 Fax: 3219-6455. Subsede CIC: 3219-6405. Subsede São José dos Pinhais
- Tel.: 3219-6413. Subsede Pinhais - Tel.: 3219-6434. Subsede Campo
Largo - Tel./fax: 3219-6466. - Subsede Araucária - Tel.: 3219-6486 - Site:
www.simec.com.br
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Arquivo | SMC

Redução da jornada
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Edição:

Um ano de
muita luta

De janeiro a dezembro, vamos ter muitas lutas pela frente!

Consulte o
departamento
jurídico do SMC!

A Voz do Metalúrgico é um órgão de informação e luta dos
trabalhadores metalúrgicos da Grande Curitiba. Publicado
há 22 anos, desde setembro de 1986.
Diretor responsável: Sérgio Butka.

EDITORIAL

André Nojima | SMC

Tá na lei!
Se você tem mais de
um ano de empresa,
a homologação do
contrato de trabalho
pode ser feita apenas
no Sindicato ou no
Ministério do Trabalho!
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Sérgio Butka, Presidente do SMC
e da Força Sindical do Paraná

A

pós lutarmos e conquistarmos muitas
vitórias em 2009,
iniciamos 2010 com uma
certeza: esse será mais
um ano de desafios para a
classe trabalhadora. A caminhada vai ser longa, com
vários obstáculos. Como
sempre, vamos encará-los
de frente, com a tradicional
coragem e determinação
que é marca registrada dos
metalúrgicos da Grande
Curitiba.
Já nos primeiros meses do
ano, começamos a luta da
PLR 2010. Nosso objetivo é
renovar e melhorar os acordos que já existem, além de
lutar para conquistar novos
acordos. Em Brasília, vamos continuar pressionando
o Congresso Nacional para
que aprove projetos de nosso interesse, como a redução
da jornada de trabalho para
40 horas semanais e o fim
do fator previdenciário.
Em outubro, temos um
grande desafio pela frente:
o de eleger pessoas realmente comprometidas com
a classe trabalhadora. Um
voto errado nas eleições
2010 pode representar
quatro anos de retrocesso. Por isso, temos que
pensar bem, analisar o
histórico dos candidatos
e suas propostas antes
de entrar na cabine de
votação. Nas campanhas
salariais, vamos utilizar a
mesma receita vencedora
dos últimos anos: a mobilização! Assim, com certeza,
vamos conquistar bons
acordos de data-base, tanto nas montadoras, como
nas autopeças e indústrias
de metalurgia e máquinas.
A caminhada só está começando, companheiros.
Vamos seguir juntos nessa luta para que no final
desse ano tenhamos bons
motivos para comemorar
e dizer: missão cumprida!

