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Geração de empregos deve bater recorde em janeiro
Dados iniciais do CAGED (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados) mostram que  a geração de 

empregos no Brasil deve bater recorde em janeiro. Segundo o ministro do trabalho, Carlos Lupi, os números 

devem superar os 142 mil empregos registrados no primeiro mês de 2007, até então o melhor janeiro da história.
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Ato pelas 40 horas

EVENTO RECONHECIMENTO

Pág. 2

Cipeiros da 
Bosch e CNH 
defi nem 
plano de 
trabalho
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Vem aí o 
2º Encontro 
da Família da 
Mulher 
Metalúrgica

Após mobilização dos trabalhadores, presidente da Câmara Federal, Michel Temer, prometeu colocar 

projeto em votação logo após o Carnaval

A 
diretoria do Sindicato participou de ato das 

centrais sindicais em defesa da jornada de 

40 horas. Realizada na Câmara Federal, 

em Brasília, a manifestação reuniu cerca de 1.500 

representantes sindicais. Os manifestantes lotaram 

as galerias do plenário e fi zeram uma vigília na 

Câmara nos dias 2 e 3 de fevereiro. Além da vigília, 

os representantes dos trabalhadores participaram 

de audiências com lideranças de todas as bancadas 

para alertá-los da necessidade da aprovação da ma-

téria. A manifestação teve como principal objetivo 

pressionar o Congresso Nacional para colocar em 

pauta e votar o mais breve possível a PEC das 40 

horas (PEC 231/95). No fi nal das discussões, o pre-

sidente da Câmara, Michel Temer, se comprometeu 

a colocar o projeto em votação logo após o carnaval. 

Para o presidente do SMC, Sérgio Butka, esta 

é uma conquista que não pode mais esperar. “A 

PEC das 40 horas está há 14 anos tramitando 

no Congresso. Chegou a hora dos parlamentares 

assumirem um posicionamento e aprovarem a 

matéria”. Butka ressaltou ainda, que se aprovada, 

a PEC irá criar mais de dois milhões de postos de 

trabalho, além de aumentar a qualidade de vida 

dos trabalhadores, que terão mais tempo de lazer 

e para passar com a família.

A 
redução da jornada sem redução de 

salários sempre foi uma das princi-

pais bandeiras de luta do nosso Sindicato. 

“Hoje, mais de 20 mil metalúrgicos já 

são benefi ciados com uma jornada de 

40 horas semanais. O SMC já fechou 

acordo de redução de jornada com mais 

de 30 empresas da região. Mas, é preciso 

avançar mais e estender este benefício 

a todos os trabalhadores do Brasil”, 

defende o presidente do Sindicato, Sérgio 

Butka.

Ligue e cobre o 
Michel Temer! 

Exija que ele coloque o 

projeto em votação!

O telefone é 

0800-619619 

Sindicato recebe 
inscrições para 
Campeonato de 
Futebol até  25 de 
fevereiro

SMC apóia aumento 
e regulamentação 
do piso regional 
em manifestação 
das centrais na 
Assembléia

LAZER – Reforma nos apartamentos agradou trabalhadores 

Metalúrgicos aprovam nova 
Colônia de Férias do SMC

O 
metalúrgico da Bosch, Pedro 

Pereira, de 44 anos, foi um 

dos primeiros trabalhadores 

sindicalizados a se hospedar na Colô-

nia de Férias do SMC após a reforma, 

concluída no início desse ano. Pereira 

ficou em Matinhos de 28 a 31 de 

janeiro, junto com sua esposa, fi lha e 

sobrinhos. Ele gostou do que viu. “Ficou 

espetacular, aconchegante, nota 10 

mesmo. As melhorias feitas nos apar-

tamentos fi caram muito boas”, elogia 

o metalúrgico. Funcionário da Bosch e 

fi liado ao SMC há 22 anos, Pedro disse 

que vai indicar a Colônia a seus amigos. 

“Já falei para meus colegas de trabalho 

que são sócios do Sindicato para que 

vão lá e conheçam a nova estrutura, 

pois vale a pena”, afi rma o trabalhador. 

Fachada foi revestida, 

com a colocação de 

pastilhas
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Pedro Pereira, metalúrgico da Bosch, esteve na Colônia com a família e 

elogiou a reforma do local

Confi ra as datas dos próximos 
sorteios:

*Os sorteios ocorrem sempre às 19h, na sede central 

do SMC (Rua Lamenha Lins, nº 981, Rebouças, Curitiba-PR). 

Para participar, o sócio titular deve fazer sua inscrição no 

dia do sorteio, a partir das 17h. É necessário apresentar o 

cartão de sócio e documento de identifi cação.   

Sorteio Entrada Saída

Veja algumas das melhorias: 

Mobília dos 

apartamentos foi 

substituída

Cozinha foi feita sob 

medida

((FOTO COZI-

NHA))

Esporte

Em reunião com as centrais, o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (centro), disse que vai colocar as 40 horas em votação logo após o carnaval

MetalClube Colônia de Férias

Matinhos

Espaço do Aposentado

Assistência odontológica

Assessoria Trabalhista/Jurídica

Seja na luta sindical ou nos serviços 
prestados, quem é Sindicalizado 
sempre sai ganhando!

Preencha já a 
Ficha de Filiação 

nas secretarias da 
sede e subsedes 

do Sindicato! 

Formar - Guaraqueçaba

Clube de Campo em São José dos Pinhais

Compra com desconto em folha

Assistência médica 

Luta por aumento real, PLR, redução da jornada e outros benefícios

Faça parte deste time vencedor! Sindicalize-se!

PLR
Obriga as empresas a dividir 5% 

do lucro líquido com os trabalha-

dores. Do total, 2% seriam divididos 

igualmente entre os funcionários. 

Os outros 3% seriam distribuídos 

de acordo com metas defi nidas pela 

empresa.   

Juros em ações trabalhistas
Se o trabalhador mover uma ação 

na Justiça e a decisão demorar dois 

anos para sair, a empresa terá que 

pagar, além dos juros desse período 

de acordo com a infl ação, mais 1% 

ao mês.

Discriminação
Proíbe a demissão de trabalhado-

res que tenham entrado na Justiça 

por terem sofrido discriminação na 

empresa

Terceirização
As empresas ficam proibidas de 

terceirizar sua atividade fi m. Exemplo: 

a Volks não pode contratar um trabalha-

dor terceirizado para montar um carro. 

Teletrabalho
Regulamenta o trabalho a distância. 

O trabalhador que presta serviço para 

a empresa via telefone ou internet, 

deve ter os mesmos direitos de um tra-

balhador que atua dentro da empresa.

Assistência judiciária gratuita
Trabalhadores que recebem até 

cinco salários mínimos fi cam livres 

de pagar os custos do processo.

Sindicato apóia pacote do governo com 
projetos de lei que benefi ciam trabalhador 

O 
Sindicato está na luta pela apro-

vação de um pacote de projetos 

de Lei que vão benefi ciar a classe 

trabalhadora. As medidas mudam para 

melhor a atual CLT (Consolidação das Leis 

do Trabalho). Uma das propostas criadas 

pelo Governo Federal obrigada que médias 

e grandes empresas tenham que pagar PLR 

aos trabalhadores. Nada mais justo que o 

lucro seja repartido com aqueles que fazem 

as empresas crescerem. Os projetos estão em 

fase de estudo pelos ministérios da Justiça 

e do Trabalho, e devem ser enviados em breve 

para votação do Congresso Nacional. Como já era de 

se esperar, os jornais e revistas bancados por grandes 

empresas já começaram o seu tradicional jogo sujo. 

Estão dedicando boa parte de suas páginas para 

massacrar o projeto. Por isso companheiros, temos 

que nos mobilizar e lutar juntos pela ampliação dos 

nossos direitos! 

Mais de 20 mil metalúrgicos da Grande Curitiba já fazem 40 horas

a
Propostas já começaram a ser 

massacradas por jornais e revistas 

bancadas por grandes empresas
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A bola 
vai rolar!
4º Campeonato 
Metalúrgico de Futebol 
Suíço Inter-Regional – 2010

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.

E
stão abertas até o dia 25 de fevereiro 

as inscrições para o 4º Campeonato 

Metalúrgico de Futebol Suíço Inter-

Regional. Para participar, os interessados 

devem ser fi liados ao Sindicato dos Me-

talúrgicos da Grande Curitiba e estarem 

trabalhando em empresas do setor. As 

inscrições podem ser feitas pessoalmente na 

sede ou em qualquer uma das subsedes do 

SMC. Se preferir, o trabalhador pode também 

acessar o site www. simec.com.br., imprimir 

e preencher a fi cha de inscrição e entregá-la 

na sede ou subsedes. 

D
iretores do Sindicato participaram 

nesta segunda-feira, 8 de fevereiro, 

de uma manifestação promovida pe-

las centrais sindicais em defesa do aumento e 

da regulamentação do piso mínimo regional. 

Lideranças sindicais e políticas caminharam 

do Palácio das Araucárias até a Assembleia 

Legislativa, onde lotaram as galerias e entre-

garam os projetos aos deputados. 

A proposta elaborada pelas centrais e 

governo do Paraná prevê reajustes de 9,5% a 

21,5%. O que representa pisos salariais entre 

R$ 663,00 e R$765,00. Segundo o DIEESE, a 

aprovação injetaria R$ 150 milhões por mês 

na economia do Paraná. 

“A renda precisa ser distribuída para 

todas as camadas sociais. O trabalhador 

ganhará mais e consecutivamente aumen-

tará o consumo”, disse o vice-governador 

Orlando Pessuti.

Foi encaminhada também uma Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) que regula-

menta o mínimo. "Essa é uma garantia que, 

nos próximos anos, haverá aumento real 

no piso mínimo regional, independente do 

governo”, explicou o presidente do Sindicato, 

Sérgio Butka. 

Nelson Justus, presidente da Assembleia, 

prometeu dar urgência no encaminhamento 

dos projetos.

Torneio é exclusivo para 

metalúrgicos sindicalizados que 

estejam trabalhando em empresas 

do setor

Lideranças sindicais e políticas 

caminharam do Palácio do Governo 

até a Assembléia Legislativa, onde 

entregaram os projetos
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Licença maternidade de seis meses já pode ser adotada
Desde 25 de janeiro as empresas da iniciativa privada podem se cadastrar no programa Empresa 

Cidadã que possibilita a ampliação da licença maternidade de quatro para seis meses. A empresa que se 

cadastrar irá pagar os quatro primeiros meses e os dois últimos serão abatidos do imposto de renda. 

M
ilhões de trabalhadores de 

todo o país estão de olho 

em Brasília, no Congresso 

Nacional. É lá que está o homem que 

tem “tinta na caneta” para colocar o 

projeto de redução da jornada para 

40 horas em votação. Seu nome é 

Michel Temer, presidente da Câmara 

dos Deputados. 

Após mobilização da Força Sin-

dical e outras centrais no começo 

de fevereiro, Temer prometeu aos 

líderes sindicais que vai colocar as 

40 horas em votação logo após o car-

naval. Promessa é dívida, deputado! 

Faz 15 anos que os trabalhadores 

brasileiros estão na luta pela redução 

da jornada. Não dá mais pra esperar! 

O deputado Temer, possível candi-

dato a vice-presidente da República 

na chapa da ministra Dilma Roussef, 

vai decepcionar muito a classe 

trabalhadora se não cumprir sua 

promessa. Uma decepção que com 

certeza seria refl etida nas urnas, nas 

eleições de outubro. 

Temer não pode se deixar levar pela 

pressão da classe patronal. Os empre-

sários vão fazer de tudo para adiar a 

votação das 40 horas, ainda mais por 

esse ser um ano eleitoral. Afi nal de 

contas, eles estão mais interessados 

no próprio umbigo, no lucro, do que 

no bem-estar dos trabalhadores e 

nos milhões de novos empregos que 

a jornada reduzida vai gerar.

Por isso companheiros, vamos 

ficar atentos à movimentação no 

Congresso e cobrar do deputado 

Temer a sua promessa de votar as 

40 horas logo depois do carnaval. 

Estamos de olho! 

Sérgio Butka,  Presidente do 
SMC  e  da Força Sindical do 

Paraná 

André Nojima | SMC

TRABALHADOR 
ESTÁ DE OLHO, 

DEPUTADO! 
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Projeto permite falta para tratar de assuntos pessoais
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou proposta que permite ao trabalhador 

faltar um dia de serviço por ano para tratar de questões pessoais ou acompanhar atividade 

escolar de dependente. Segundo a proposta, esse dia não pode ser descontado do salário.  O 

projeto  ainda tem que ser votado pelo plenário. 
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Conquista de vale-
mercado na Gauss

Depois de pararem um dia em 

greve na data-base do ano passado 

e conquistarem seu primeiro acordo 

coletivo, os 140 metalúrgicos da 

Gauss iniciaram 2010 com uma nova 

vitória! Nas negociações salariais de 

2009, a empresa se comprometeu 

a implantar o vale-mercado já no 

início desse ano. E a conquista 

veio. Em assembléia no dia 27 de 

janeiro, os trabalhadores aprovaram 

a implantação do benefício com 

valor mensal de R$ 100. A Gauss 

fi ca na CIC e fabrica componentes 

eletrônicos.

PLR 2010
A luta da PLR 2010 já começou 

em algumas empresas. Na Condus-

par, trabalhadores reprovaram uma 

proposta no valor de R$ 500,00 fi xos 

e 50% do salário apresentada pela 

empresa. Na Benteler, o benefício 

está em discussão. Além destas duas 

empresas situadas em São José dos 

Pinhais, o SMC estará iniciando nos 

próximos dias a mobilização pela 

PLR nas empresas Dana, Perfecta, 

Legrand, Mafl ow, Gans, Volvo, Mol-

tec, TSW, Westalfl ex.

Metalúrgicos da 
Renault e Volks dizem 
não às compensações 
de dias pontes

A maioria dos metalúrgicos da 

Renault e da Volks reprovaram 

no final de janeiro as propostas 

de compensação de dias pontes 

apresentadas pelas montadoras. Na 

Renault a proposta é referente aos 

seguintes feriados; Carnaval, Corpus 

Christi, Independência do Brasil, 

Nossa Senhora Aparecida e Finados. 

Na Volks; Carnaval, Corpus Christi e 

Páscoa.

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!

Tá na lei!

Consulte o 
departamento 
jurídico do SMC!

Fique ligado  
metalúrgico!

Quer ganhar uma 
viagem para o nordeste 
com tudo pago?

Pacote turístico completo, com transporte e hospedagem, 

para o sócio titular e todos os dependentes!

Sorteios todos os meses, a partir de fevereiro!

Primeiro sorteio em 22 de fevereiro!

Para se fi liar e concorrer, vá até a sede ou a uma das subsedes do 

Sindicato e preencha a fi cha de sindicalização.

O sorteio mensal será transmitido ao vivo pelo 

site www.simec.com.br!

Então não perca mais tempo!

Filie-se já ao Sindicato e concorra!

Quem já é fi liado 
também pode concorrer!

1 - Ao fazer o recadastro, tenha 

em mãos seus documentos 

pessoais e o Cartão SMC.

2 - Se o recadastramento for feito 

de forma incorreta, o fi liado 

não participa do sorteio.

3 - Se você tiver dependente a 

ser alterado ou inserido, deve 

fazer o recadastro pessoalmen-

te, nas secretarias da sede e 

das subsedes.

Basta fazer o 

recadastramento no site 

www.simec.com.br/recadastro 

ou nas secretarias do Sindicato!

“Metalúrgicos da Grande 
Curitiba mudaram o eixo 
das negociações nacionais”

Vem aí o 2º Encontro da Família da 
Mulher Metalúrgica. É no dia 7 de março!

Cipeiros da Bosch e New Holland iniciam 
2010 defi nindo plano de trabalho

Reunião da Força 
Sul defi ne metas 
para 2010

Unidade de luta

Unidade de luta

Entrevista

A Voz do Metalúrgico – O SMC 

completou 90 anos no dia 28 de 

janeiro. Qual a avaliação que você 

faz do trabalho da entidade?

Miguel Torres – É um resgate à 

história. Curitiba sempre esteve à 

frente da luta, mas sempre esteve 

esquecida em nível nacional. Mas 

com a administração do sindicato 

crescendo, Curitiba ganhou espaço de 

destaque no cenário nacional.

A Voz do Metalúrgico – Qual a 

posição que o SMC ocupa hoje em 

nível de Brasil?

Miguel Torres - Curitiba é hoje 

expoente nacional. Mudou o eixo 

das negociações automotivas e me-

talúrgicas do Brasil. O foco saiu da 

região de São Paulo e veio para cá. 

Hoje as grandes lutas desses setores 

começam aqui. É um referencial 

para o Brasil. Esse é um avanço que 

temos que reconhecer. O SMC é um 

sindicato parceiro e amigo, que está 

nos ensinando a avançar na luta dos 

trabalhadores. 

A Voz do Metalúrgico – Qual o 

recado que os metalúrgicos de São 

Paulo deixam para os metalúrgicos 

de Curitiba e Região?

Miguel Torres – Continuem na 

frente. Acho que esse é o recado. A 

classe trabalhadora tem que estar 

unida, trocar informações e experiên-

cias. Vamos seguir juntos nessa luta, 

somos parceiros. Contem com São 

Paulo para o que der e vier.

Opinião é do presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo, Miguel Torres, em 

entrevista ao Jornal A Voz do Metalúrgico

“Ao longo de 90 anos, 

o Sindicato sempre de-

fendeu bandeiras impor-

tantes. O governo tem 

no Sindicato um grande 

parceiro. Que essa parce-

ria se renove e dê bons 

frutos”   

Carlos Augusto Morei-

ra Jr. – Assessor Especial 

do Governo do Paraná

“O Sindicato sempre 

esteve ao nosso lado 

em grandes lutas: contra 

a venda da Copel, pela 

aprovação do mínimo re-

gional, entre outras. São 

90 anos de uma história 

magnífi ca de mobilização 

e conquistas”

Orlando Pessuti – Vice-

governador do Paraná

“O Sindicato tem razão 

de comemorar esses 90 

anos. É uma entidade 

combativa, com um gran-

de histórico de lutas em 

defesa dos trabalhado-

res”

Paulo Pereira da Silva 

(Paulinho) – Presidente 

nacional da Força Sin-

dical

Lideranças destacam 90 anos do Sindicato

Metalúrgicos identifi caram problemas de saúde e segurança no ambiente de trabalho

C
ipeiros da Bosch e da New 

Holland iniciaram 2010 defi -

nindo um plano de trabalho pa-

ra solucionar problemas de segurança 

e saúde no ambiente de trabalho, 

durante reunião realizada no último 

dia 30 de janeiro, no Formar, em 

Guaraqueçaba-PR. O encontro foi 

promovido pelo Sindicato.

De acordo com o médico do 

trabalho e assessor do SMC, Zuher 

Handar, o encontro “tem o objetivo 

de construir um planejamento estra-

tégico de ações que oriente e que 

traga benefícios para o trabalhador”.  

Vários pontos foram analisados nos 

grupos de trabalho. 

"Queremos aumentar a integração 

entre cipeiros e funcionários", ressal-

tou o grupo Bosch. Segundo os cipei-

ros da CNH, "é preciso acabar com a 

falta de informação sobre a pauta de 

reuniões da CIPA e exigir a presença 

de um dirigente sindical nas reuniões".  

Depois dos grupos de trabalho, 

foram apresentadas propostas de 

soluções e defi nidos alguns encami-

nhamentos. Um deles é referente às 

reuniões mensais da CIPA dentro da 

empresa. "As vésperas das reuniões 

mensais da CIPA, SMC e cipeiros 

defi nirão uma pauta de discussão", 

ressaltou o diretor do Sindicato, 

Jamil Dávila. 

Os participantes fizeram uma 

análise positiva do encontro. "Todo 

tipo de ação que é feita no sentido 

de orientar, formar e conscientizar 

o trabalhador de que ele pode e 

deve lutar por uma melhor condição 

de trabalho é sempre bem vindo", 

disse o cipeiro da CNH/Comau, Pablo 

Alessandro Borges de Oliveira. 

A próxima reunião em Guara-

queçaba será com os cipeiros das 

montadoras, em 27 de fevereiro.

Vários assuntos foram debatidos, tais como o funcionamento da CIPA, 

política de prevenção das empresas e avaliação de riscos 

Evento da mulher de 2009 levou mais de 900 pessoas ao MetalClube de Campo

EVENTO – Inscrições podem ser feitas na sede e subsedes até 5 de março

O 
que é bom, precisa continuar! Seguindo o exemplo 

de sucesso de 2009, o Sindicato prepara a segunda 

edição do Encontro da Família da Mulher Metalúr-

gica. O evento será realizado no próximo dia 7 de março 

(domingo), no MetalClube de Campo, em São José dos 

Pinhais. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, as 

trabalhadoras metalúrgicas e seus familiares se reúnem 

para um dia de diversão e confraternização, mas também, 

para reforçar bandeiras de luta como a igualdade salarial 

entre homens e mulheres e o fi m da discriminação.  

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de março, 

na sede ou subsedes do Sindicato. Para participar, a 

trabalhadora precisa ser associada ou dependente de 

sócio titular do SMC. “Convocamos todas as metalúrgicas 

sindicalizadas para participar deste grande evento, para 

superar a marca de 957 pessoas que estiveram presentes 

no evento do ano passado”, afi rma Conceição Carvalho, 

coordenadora do departamento da mulher metalúrgica.

SMC  90 anos

1986: Metalúrgicos da Müller Irmãos 
realizam primeira greve por empresa 
da nossa categoria

N
o ano de 1986 os metalúrgicos da Grande Curitiba protagonizaram 

a primeira greve por empresa. A paralisação, organizada pela 

diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, ocorreu 

após a Müller Irmãos ter se negado a dar o mesmo aumento que as outras 

empresas da categoria. O Sindicato lutava por 15% de reposição salarial. 

A greve teve início após uma assembléia em que a maioria dos trabalhadores votou a favor da paralisação.

De acordo com o ex-presidente do SMC, Francisco Gorges, na época, este tipo de negociação individual nunca havia sido 

feita. Porém devido ao posicionamento da empresa em não garantir o reajuste desejado, os trabalhadores entraram em 

greve. “Foi mais de uma semana de paralisação. A empresa no início resistiu e quando viu que íamos continuar em greve 

ela aceitou nossa reivindicação e deu o reajuste. Os trabalhadores conquistaram a reposição de 15%. Foi uma grande vitória 

trabalhista”.

Na época, a greve teve uma enorme repercussão no Paraná e no Brasil. Segundo Gorges, esta primeira greve por empresa 

serviu de exemplo para muitas outras que viriam. “Depois desta greve fi cou mais fácil organizar os trabalhadores e realizar 

mobilizações para pressionar as empresas e garantir os direitos da categoria”, lembra.

Momentos históricos

• Show com banda gauchesca

• Bingo

• Distribuição de brindes

• Área de lazer para crianças

• Atividades de recreação

• Estética e auto-estima

Metalúrgicas sindicalizadas poderão se recadas-

trar no dia para concorrer à viagens (ver anúncio 

abaixo).

O Sindicato vai disponibilizar transporte gratuito 

no dia do evento. Os ônibus saem da sede central 

e de todas as subsedes do SMC às 8h30. O retorno 

ocorre logo após o encerramento do encontro.

Confi ra as atrações do evento:

Os membros da Força Sul, organi-

zação que reúne dirigentes da Força 

Sindical do Paraná, Santa Catariana e 

Rio Grande do Sul, realizaram debate 

em Porto Alegre, no dia 27 de janei-

ro, no qual foi defi nido o cronograma 

de ações para 2010. Participaram do 

encontro, os presidentes do Paraná, 

Sérgio Butka, de Santa Catarina, Os-

valdo Mafra e do Rio Grande do Sul, 

Claudio Janta, além de lideranças 

sindicais dos três estados.

Segundo o presidente do SMC e 

da Força Paraná, Sérgio Butka, esta 

primeira reunião do ano serviu para 

estabelecer as principais metas de 

luta para 2010. “Elaboramos um 

calendário de atividades para o ano e 

defi nimos quais serão as mobilizações 

que a Força Sul vai realizar, como a 

da redução da jornada para 40 horas”.

“Os 90 anos de his-

tória do Sindicato dos 

Metalúrgicos da Grande 

Curitiba constituem uma 

trajetória magnífi ca de 

resistência, de coragem 

e de vitórias”

Roberto  Requião 

– Governador do Pa-

raná


