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Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba

1º de Maio Solidário terá shows de
Bruno & Marrone e Álvaro & Daniel

A 10ª edição do 1º de Maio Solidário da Força
Paraná, que será realizada na Praça Nossa
Senhora da Salete, contará com 2 shows
especiais, com as duplas sertanejas Bruno &
Marrone e Álvaro & Daniel. Durante o evento
também serão sorteados 05 automóveis,
10 motos, 10 geladeiras, 10 televisores e 10
computadores. Para concorrer aos prêmios,
basta trocar alimentos por cupom. Cada 1 Kg
de alimento não perecível (exceto sal) vale um
cupom. Além disso, a programação do evento
terá apresentações artísticas, atividades
de lazer e a Missa do Trabalhador, com o
Arcebispo Moacyr Vitti e o Padre Reginaldo
Manzotti.
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Campanha
1 real solidário:
Metalúrgicos doam
31 mil para as
vítimas do litoral
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Proposta do
piso regional é
encaminhada
à Assembleia
Legislativa

Luta pela PLR 2011 começa a esquentar
Negociações já estão em
andamento em várias empresas
e os primeiros acordos fechados
já começam a aparecer. Nas
montadoras, metalúrgicos já
definiram, em assembleia, a
estratégia para a conquista
da PLR 2011. A luta deste ano
começou a esquentar, mas só
vai pegar fogo mesmo se os
trabalhadores demonstrarem
mobilização.
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Parlamentares politiqueiros
tentam ganhar visibilidade
em cima da tragédia do Rio

Editorial

1º de maio é hora de refletir
sobre nossas lutas e avanços
O 1º de maio está chegando. Essa é a hora de refletir sobre as
nossas conquistas históricas e também sobre as bandeiras de luta
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Geração de
empregos em
Curitiba e Região
segue em alta

que estão em nossa pauta nos dias de hoje.

Vai começar o Campeonato
Metalúrgico de Futebol
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20 anos de Força Sindical:
Central comemora duas décadas
de lutas e conquistas
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Reunião de
Planejamento
Estratégico do SMC
define estratégia
para luta pela PLR

Cartão Fidelidade fecha convênio
com Planeta Pé
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Após tragédia do Rio,
Sarney saiu na mídia
falando em desarmamento, com ares de
"salvador da pátria".
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Diretoria da
Federação analisa
conjuntura e define
bandeiras para o
ano de 2011

Não é de hoje que a gente conhece a
capacidade dos parlamentares brasileiros
de se autopromover. Porém, agora estão
passando de todos os limites, tentando
ganhar visibilidade em cima da tragédia do
Realengo, no Rio de Janeiro. Com sede de
mídia, montaram um circo, tudo para aparecer.
Só que respostas concretas e preocupação
mesmo com a segurança, apresentando ações
efetivas de combate à criminalidade, até agora
ninguém mostrou.
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Sociólogo aponta categoria
metalúrgica como a que mais
conquistou aumentos reais em 2010
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Agora você tem
mais essa opção!
Não perca esta
oportunidade
e aproveite,
metalúrgico
associado!
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PLR 2011: tá começando a esquentar
Várias empresas já estão em negociação. Bom momento da economia
impulsiona a luta por bons acordos em 2011

825.206

Segundo a Fenabravre
unidades já foram comercializadas no primeiro
trimestre. Em comparação com o mesmo
período do ano passado, o crescimento foi de

4,7%.

Trabalhadores de várias
empresas já foram para a luta e
os primeiros acordos fechados já
começam a aparecer. Confira!
Metalúrgicos de empresa
com 360 funcionários conquistam
PLR de R$ 6.111,00
Os trabalhadores da JTEKT, em São José dos
Pinhais, conquistaram PLR de R$ 6.411 para 110% das
metas, R$ 6.111 para 100% das metas. A 1° parcela
já foi paga, em março, e a segunda vem em janeiro
do ano que vem.

A

luta pela PLR 2011 começa
a esquentar. Com a liderança do Sindicato, trabalhadores de várias empresas já
abriram as negociações deixando
claro para a patrãozada: não vão
querer saber de choradeira. A
economia brasileira está de vento
em popa, com a produção nas
alturas, batendo recordes mês a
mês. E quem diz isso são as representações patronais. Segundo
dados da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), já foram
vendidos no primeiro trimestre
desse ano 825.206 unidades. Mais
um recorde para o setor.
É por isso que esse ano, os

Metalúrgicos
são os que mais
conquistaram
aumento real no
Brasil em 2010,
destaca sociólogo

A categoria dos metalúrgicos foi
a que mais conquistou aumento real
em 2010 em todo o Brasil. De acordo
com o sociólogo João Guilherme
Vargas Neto, 95% das negociações
dos metalúrgicos em 2010 tiveram
aumentos reais, superando a inflação. O sociólogo também apontou
que 8,5% das 71 negociações do ramo
tiveram aumento real entre 4,01% e
5%; e 21,1% da categoria obtiveram
entre 3,01% e 4% de aumento real
em suas negociações. "Um dado
impressionante não somente a
nível de Brasil, mas a nível mundial",
apontou.

metalúrgicos da Renault, Volvo
e Volkswagem já definiram em
assembléia, em porta de fábrica,
na semana passada, a nova estratégia de luta para a Participação
nos Lucros e Resultados 2011:
negociar nesse semestre somente
o valor da 1º parcela, deixando
para discutir e definir as metas e
o valor da 2° parcela somente no
final do ano.
Afinal, os números provam
que não tem porque ficar ouvindo
enrolação de patrão. A luta está
começando e é hora de mostrar
mobilização. Se o trabalhador ficar
com dó do patrão, quem vai chorar
é o bolso do trabalhador. Por isso,
a hora é de ir para a luta!

Na TK, trabalhadores conquistam
25% de aumento na PLR!

Bosch e CNH já não são mais
referência de luta para
metalúrgicos da Grande Curitiba
Enquanto os metalúrgicos de várias empresas estão
surpreendendo pela capacidade de mobilização, os
trabalhadores da Bosch e da CNH têm deixado de ser
referência de lutas e conquistas no setor a cada ano
que passa. Só como exemplo, na JTKET, o valor da PLR
2010 foi superior ao das duas empresas, que são bem
maiores. Foi-se o tempo em que Bosch e CNH davam
o norte e puxavam a luta de toda a categoria. As duas,
que antes eram locomotiva, agora estão virando vagão.
PLR 2010

Nº de trabalhadores

JTKET: __ R$ 6.000

360

CNH: ____ R$ 4.750

1.800

Bosch: ___R$ 4.000

3.000

Metalúrgicos da Thyssenkrupp Automotive
Systems, em São José dos Pinhais, conquistaram no
final de março a PLR 2011 com 25% de aumento em
relação ao ano passado. A empresa produz autopeças
e emprega cerca de 300 trabalhadores. O valor negociado ficou em R$ 5.000,00 para 100% das metas e
R$ 6.000,00 para 120% das metas. A primeira parcela
vem agora em maio e a segunda, em janeiro de 2012.

Metalúrgicos da tubopress
conquistam PLR com 50% de aumento
O primeiro acordo fechado nesse ano na PLR foi
na Tubopress, em 17 de março. E dá pra dizer que
a luta começou com o pé direito! O acordo conquistado pelos trabalhadores da empresa garantiu um
aumento de 50% em comparação ao ano passado! A
Tubopress fica em Araucária e produz peças tubulares
e conjuntos soldados.

Reunião de Planejamento do SMC
define estratégia de luta pela PLR

C

omo ocorre todo mês, no dia
28 de março a diretoria plena
do Sindicato dos Metalúrgicos
da Grande Curitiba se reuniu no
MetalClube de Campo para discutir
os temas do interesse da categoria.
Nesta reunião, o principal assunto
discutido foi a luta pela PLR 2011. O
objetivo dos diretores é intensificar
a mobilização dos trabalhadores na
maioria das empresas. Além da PLR,
também será aumentada a pressão por
outras bandeiras, em especial aquelas
definidas no Planejamento Estratégico
do SMC 2011, no início do ano.
O presidente do SMC, Sérgio Butka,
lembrou que os acordos de PLR só
serão bem sucedidos se contarem
com o apoio e a mobilização dos
trabalhadores: “Só conseguiremos
avançar se o trabalhador estiver
mobilizado. Precisamos aproveitar
o bom momento pelo qual passa a
economia e a produção brasileira para
avançar em nossas lutas”, disse Butka.

Cartão Fidelidade fecha
convênio com a Planeta Pé!

95%

dos brasileiros não vão ao dentista
regularmente

Agora você tem mais essa opção! Não perca esta
oportunidade e aproveite, metalúrgico associado!

20%

da população brasileira já perdeu
todos os dentes

Expediente

5%

A Voz do Metalúrgico é um órgão de
informação e luta dos trabalhadores metalúrgicos da Grande Curitiba. Publicado
há 23 anos, desde setembro de 1986.
Diretor responsável: Sérgio Butka.

58%

dos brasileiros vão ao dentista
regularmente
dos brasileiros já perderam um ou
mais dentes por falta de cuidados

Em qual destas
estatísticas
você se enquadra?
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Usuários do Cartão Fidelidade tem mais uma opção em calçados!

A

gora o usuário do Cartão
Fidelidade tem mais uma opção
em calçados! O SMC fechou
recentemente convênio com a Planeta
Pé Calçados e Esportes! São mais de

10 lojas abrangendo Curitiba e Região
Metropoliatana! Confira mais detalhes
sobre as unidades da Planeta Pé no
(41)3345-4455 ou no www.simec.
com.br

Saúde Bucal, esta
também é uma
das bandeiras de
luta do SMC!
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1º de Maio Solidário deste
ano vai ter show especial
com Bruno & Marrone

Além do show,
também serão
sorteados 45
prêmios, entre
eles, cinco
automóveis 0km
e 10 motos

EDITORIAL
1º de maio é
hora de refletir
sobre as lutas
e avanços dos
trabalhadores
André Nojima | SMC

Sérgio Butka,
Presidente do SMC

A dupla sertaneja Bruno e Marrone fará uma apresentação especial em homenagem aos trabalhadores paranaenses

E

m 2011, a Força Sindical do
Paraná irá promover a 10ª edição
do 1º de Maio Solidário, a partir
das 10h, na Praça Nossa Senhora da
Salete. Neste ano, a grande atração do
evento ficará por conta do show da
dupla sertaneja Bruno & Marrone, que
fará uma apresentação especial em
homenagem aos trabalhadores paranaenses. Mas as atrações musicais não
param por aí! A dupla Álvaro e Daniel
também já confirmou presença no dia.
Além dos shows, a programação do
evento também contará com sorteios
de prêmios, apresentações artísticas,
atividades de lazer e a Missa do Trabalhador com o Arcebispo Moacyr Vitti
e o Padre Reginaldo Manzotti.

Sorteios
Durante o evento serão sorteados
45 prêmios: cinco automóveis 0Km, 10
motos, 10 geladeiras, 10 televisores
e 10 computadores. Para participar
dos sorteios, os trabalhadores devem
trocar 1 Kg de alimento não perecível
(exceto sal) por um cupom. A troca
pode ser realizada nos sindicatos
filiados à Força Sindical ou, no dia, nas
urnas instaladas no local do evento.
Os alimentos arrecadados serão
destinados às vítimas das enchentes
do Paraná.
Para o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio Butka, este será um evento voltado
à solidariedade. “É preciso lembrar

a importância de ajudar o próximo.
Este ano, os alimentos arrecadados
no evento do 1º de Maio serão
destinados às vítimas das enchentes.
Precisamos ajudar na reconstrução
dos municípios do nosso litoral”. Butka

também ressaltou a importância do
evento como porta-voz das bandeiras
de luta da classe trabalhista, como a
redução da jornada, a regulamentação
da terceirização e o fim das demissões
imotivadas.

chegando. Essa
é a hora de re-

fletir sobre as nossas
conquistas históricas e
também sobre as bandeiras de luta que estão em
nossa pauta nos dias de

Programação do 1º de Maio
10h00 – Missa do Trabalhador com Arcebispo Moacyr
Vitti e Padre Reginaldo Manzotti
12h00 – Início das apresentações artísticas e musicais
14h00 – Abertura oficial e início dos sorteios
15h30 – Apresentações artísticas e shows musicais
20h00 – Encerramento

hoje. O Dia Mundial do
Trabalhador foi criado
em 1889, em homenagem a uma greve geral
realizada anos antes,
em Chicago, nos Estados
Unidos. Nesta greve, de
mais de 100 anos atrás,
a principal reivindicação

31 mil metalúrgicos fazem doação

para vítimas do litoral

dos trabalhadores era a
diminuição da jornada
de trabalho de 13 para
8 horas diárias. Mais de
um século se passou e

Com doação de R$ 1 cada um, trabalhadores dão exemplo de solidariedade e arrecadam
R$ 31 mil já repassados ao Provopar

O

s metalúrgicos da Grande
Curitiba mais uma vez são
exemplo para o Brasil. Sem
deixar a luta por mais conquistas
de lado, novamente se mobilizaram,
só que dessa vez em nome da solidariedade. Atendendo o apelo do
SMC, 31 mil trabalhadores de várias
empresas participaram da campanha
que pede a quantia de R$ 1 para as
vítimas das chuvas que atingiram
o litoral do estado no inicio do mês
passado. A quantia de R$ 31 mil já
foi entregue no último dia 24 de
março para a secretária estadual da
Família e do Desenvolvimento Social,
Fernanda Richa, e para a presidente do
Provopar, Marli Corleto. Mesmo com a
entrega, a campanha ainda não acabou
e continua a todo vapor.
Para Fernanda Richa, o exemplo
da mobilização dos trabalhadores
deve ser seguido pela sociedade.
“A sensibilidade dos trabalhadores,
se incomodando, mostrando que
abraçam uma causa, é muito grande.
Não é só o fato da doação que estão
fazendo, mas sim o ato de se sensibilizar com quem mais precisa. É um
exemplo que deve ser seguido por
outras classes, outros segmentos”,

O

1º de maio está

a jornada de trabalho
continua entre as nossas
bandeiras de luta!
No Brasil, já conquistamos a limitação
legal de 8 horas diárias,
mas ainda vigora a jornada semanal de 44 horas,
superior a de uma série
de países, nos quais a
jornada é de 40, 38 ou
até 36 horas. O projeto
que prevê uma redução
para 40 horas semanais
está tramitando no Congresso Nacional há 16
anos. Em 2011, conforme
já sinalizou o presidente da Câmara Federal,
Marco Maia (PT-RS), são
grandes as chances do
projeto ser votado. Precisamos ficar em cima,

Durante entrega da doação, Fernanda Richa elogiou iniciativa dos metalúrgicos da Grande Curitiba
disse a secretária.
“Os trabalhadores metalúrgicos
não fugiram da responsabilidade de
ajudar o nosso litoral. Essa quantia

entregue, de R$ 31 mil, é uma primeira
parte da ajuda, já que a campanha
continua. Contamos com o esforço de
todos os trabalhadores na luta pela

reconstrução do litoral do Paraná”,
disse o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos da Grande Curitiba,
Sérgio Butka.

atentos, pra fazer valer
a vontade dos trabalhadores brasileiros.
Além de defender
bandeiras como a redução
da jornada, a regulamen-

Governo encaminha aumento do Piso Regional
para votação na Assembleia Legislativa

tação da terceirização,

Proposta eleva o mínimo regional para R$ 817,00. Força PR participou da entrega do Projeto na
Assembleia Legislativa e cobrou agilidade dos deputados para aprovação

imotivadas, resgatamos

O

Projeto deve ser votado na Assembleia ainda em abril.

governador Beto Richa encaminhou para a
Assembleia Legislativa na semana passada
a proposta de aumento do piso regional do
Paraná, que foi elaborada em conjunto pela Força
PR e demais centrais, o governo e as empresas.
Agora está nas mãos dos deputados a missão de
manter o mínimo regional do Paraná como o maior
do país. Se aprovado, o salário, que atualmente
varia entre R$ 663 e R$ 785, ficará entre R$ 708 e
R$ 817 (reajuste de 6,9%). A Força Sindical participou da cerimônia de entrega de encaminhamento
e aproveitou para cobrar agilidade dos deputados
na aprovação do projeto.
“Cobramos dos deputados que a proposta
seja encaminhada para votação o quanto antes.

melhores condições de
trabalho, salários dignos
e o fim das demissões
nessa data o valor da solidariedade, ingrediente

O trabalhador não pode esperar. Queremos que
o projeto seja sancionado até 1º de maio pelo
governo”, disse Sérgio Butka, presidente licenciado
da Força.

que, desde os primór-

Aumento Permanente do Piso Regional

trabalhadores. No 1º de

A Força também não esqueceu de lembrar
do compromisso assumido pelo governo sobre a
principal reivindicação dos trabalhadores: o início
das reuniões da comissão envolvendo as centrais,
o governo e o patronato, mais o Ministério Público
do Trabalho, para a elaboração do Decreto que
estabelecerá critérios fixos de reajuste anual do
Piso. A intenção é que o Decreto esteja pronto
em até 120 dias.

Maio Solidário da Força

dios da luta trabalhista,
sempre fundamentou a
organização e a luta dos

Sindical deste ano, vamos
arrecadar alimentos em
prol das vítimas das enchentes do litoral. Contamos com você! Participe!

De vento em popa!
Geração de
empregos na RMC
aumenta índice de
emprego no PR
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Congresso Nacional de
novo de politicagem
Tragédia no Realengo, no Rio de Janeiro, expôs mais uma vez o que
todo mundo já sabe: a incompetência do governo com a segurança
dos brasileiros e a sede dos políticos de aparecer a qualquer custo

Dos dez primeiros municípios
com grande geração de emprego no
Paraná em fevereiro de 2011, quatro
são da Região Metropolitana de
Curitiba (RMC). Esta é a estatística
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), que apresenta a marca de
7.026 vagas de trabalho na RMC.
É o melhor desempenho da região
de toda a série histórica do Caged.
Neste período, o nível de emprego
na Região Metropolitana de Curitiba
teve alta de 0,71%.

A

companhando o dia a dia do
governo nessas quase duas
semanas após a tragédia no
Rio, percebe-se que as lágrimas que
vários políticos derramaram no dia
dos assassinatos não passaram de
lágrimas de crocodilo. O assassinato
brutal dos alunos da Escola Tassio da
Silveira, no Rio de Janeiro, comoveu o
Brasil, o mundo e novamente levantou uma velha discussão, a falta de
políticas públicas sérias de segurança.
Diante de tão grave acontecimento,
esperava-se bom senso por parte do
governo, do Congresso, dos deputados

e senadores. Esperava-se um grande
plano integrado de ações que viessem
a conter a criminalidade que assola o
estado brasileiro. Mas, infelizmente,
o que se vê é um show de asneiras
proferidas pelos congressistas: a mais
nova delas vem do Senado Federal,
que quer fazer um plesbicito sobre
o desarmamento. Mais uma vez
querem tapar o sol com a peneira
e na malandragem, fingir que estão
fazendo alguma coisa. Falam como se
a realização do plesbicito fosse acabar
com a insegurança, promover a justiça,
trazer a paz.

Carniceiros tentam tirar lucro político da
tragédia no Rio de Janeiro

Não percebem, ou melhor, se fazem
de cegos para não enxergar que o verdadeiro problema está nas fronteiras
abertas, por onde chegam milhões de
armas e toneladas de drogas; está no
tráfico, que joga millhares de jovens
todos os dias em mundo de violência
e prostituição; está na falta de políticas
públicas que promovam educação
eficiente e justiça social evitando a
entrada das pessoas na criminalidade.
Mas em vez de atacar esses problemas, preferem fazer um plesbicito pelo
desarmamento. Como se a existência
de uma lei que proíbe a venda de

armas, faça com que elas parem de
ser vendidas. Estão querendo passar
atestado de otário para os brasileiros.
Se bandido respeita-se a lei, não seria
bandido. Vão gastar milhões de reais
para realizar uma votação inútil. É bem
capaz do bandido ir votar e depois ir
assaltar.
Essa é a lástima dos nossos governantes, carniceiros de plantão, que
ficam chorando sobre os corpos de
nossa crianças. Em vez invadir a escola,
bem que o cara que matou as crianças
poderia ter invadido o Congresso. Aí
seria herói.

Curitiba
A capital paranaense é a quarta
capital brasileira que mais gerou
empregos em fevereiro, atrás de
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. No acumulado do ano, já
foram criados 7.282 empregos em
Curitiba, o maior resultado para a
cidade desde o ano 2000.

Prepare as chuteiras!
Vai começar o
Campeonato
Metalúrgico de
Futebol 2011!
Inscrições estão
abertas!

Em breve a pelota vai rolar
nos gramados metalúrgicos!
Na foto menor time da Nilko,
campeão de 2011!
Atenção metalúrgico! Chegou a hora de mostrar o seu
talento também nos gramados!
Em breve vai começar o tradicional Campeonato Metalúrgico
de Futebol 2011! Convoque a
companheirada, forme o seu
time e participe!
A ficha de inscrição já está
no simec.com.br! É só imprimir,
preencher e levar na sede ou
em qualquer uma das cinco
subsedes do SMC.
O Sindicato vai estar informando em breve todas as informações sobre o Campeonato!
Participe!

2010: Nilko leva a taça!
Em um jogo repleto de viradas no placar, os metalúrgicos
da Nilko venceram os companheiros da WHB Brutus (CIC)
pelo placar de 6 x 4 e levantaram a taça do Campeonato
Metalúrgico de Futebol.

Atenção
metalúrgico!
A pelota vai rolar!

Campeonato
Metalúrgico de
Futebol 2011!
Imprima a
inscrição no
www.simec.com.br,
preencha e leve na
sede ou subsedes
do SMC!

Central! Central! É Força Sindical!

Força Sindical comemora
20 anos de lutas e conquistas!
No último dia 8 de março, central completou duas décadas de mobilização pelos direitos do trabalhador,
inclusão e justiça social

O

ultimo dia 8 de março foi marcado pelos 20 anos de fundação
da Força Sindical. A central
completa duas décadas de luta em prol
dos direitos do trabalhador, inclusão e
justiça social! A comemoração destes
20 anos de mobilização foi realizada
no dia 24 de março, em São Paulo, com
a presença de várias lideranças políticas e sindicais. Sérgio Butka, presente
no evento, destacou a importância e
o protagonismo exercido hoje pela
central nos grandes debates e lutas
dos trabalhadores brasileiros.
O presidente nacional da central,
Paulo Pereira da Silva,o Paulinho,
afirmou que “o crescimento vertiginoso da Força Sindical é a prova
de que a sociedade e os sindicatos
filiados identificam-se com nossa
proposta de mobilização”. Medeiros,

fundador e ex-presidente da central, destacou a independência da
entidade e as conquistas históricas
para a classe trabalhadora como, por
exemplo, a Participação nos Lucros
ou Resultados. Juruna, secretáriogeral da Força Sindical, destacou a
pluralidade da central e defendeu a
chamada unidade de ação entre as
centrais para ampliar os direitos dos
trabalhadores, conquistar o trabalho
decente e o pleno desenvolvimento
econômico e social no País.

Força em números

Evento contou a presença de lideranças sindicais e políticas

A Força Sindical tem 1.538 sindicatos filiados, número que representa
24,43% do total de sindicatos em todo
território brasileiro, e representa
milhões de trabalhadores dos mais
diversos setores.

SMC realiza Seminário de Planejamento
Estratégico sobre Saúde e Segurança
Objetivo do encontro foi elaborar as ações visando fortalecer o trabalho realizado pelas Cipas.

I

ntensificar a aproximação do Sindicato com as Cipas e fortalecer as
ações visando a preservação da
saúde e segurança do trabalhador.
Essas foram as conclusões dos dirigentes sindicais e dos cipeiros que participaram do Seminário de Planejamento
Estratégico sobre Saúde e Segurança,
que aconteceu nesse final de semana
no Formar, em Guaraqueçaba. O objetivo do encontro, organizado pelo SMC,
foi refletir sobre o trabalho das Cipas
nas empresas e definir as ações para o
ano de 2011. Segundo o presidente do
Sindicato, Sérgio Butka, “a importância
do planejamento é fundamental para
realizarmos um bom trabalho junto
às Cipas e aos trabalhadores. Assim
como nos organizarmos para as lutas

de data-base e PLR, não podemos
deixar de nos organizar para discutir
e, principalmente agir, visando a integridade do trabalhador no ambiente de
trabalho já que a saúde é o bem mais
importante para todos nós.”, disse

a ficha de filiação da Federação dos
Metalúrgicos do Paraná e do SMC ao
Diesat, que a partir de agora será mais

uma ferramenta de apoio na luta pela
prevenção da saúde e segurança no
ambiente de trabalho.

Filiação ao Diesat
Sob a orientação do Diesat, os
dirigentes apresentaram as propostas
para fortalecer a atuação das Cipas.
Segundo o presidente da entidade,
Gilberto Almazam, o SMC “é referência
nacional pela preocupação e pelo
trabalho que tem realizado visando a
preservação da saúde e segurança do
trabalhador.”
O presidente Sérgio Butka também
aproveitou o momento para entregar

Diretores e cipeiros passaram o final de semana discutindo como fortalecer o
trabalho para garantir a saúde do trabalhador

Reunião da Federação analisa conjuntura
e traça estratégias de luta para 2011

A

diretoria da Federação dos Metalúrgicos do
Paraná se reuniu na primeira quinzena de abril
para discutir a atual conjuntura do País e traçar
estratégias de luta da categoria para este ano. O encontro
discutiu dados importantes sobre a economia na área
metalúrgica. Dados apresentados pelo economista Cid
Cordeiro, do Dieese, revelaram que o emprego continua
em alta no setor: em 2010 o crescimento foi de 13%, e
no primeiro bimestre deste ano, já passou de 3%.
O principal desafio para 2011 é a inflação. Segundo
o Dieese, a estimativa é que ela atinja o seu pico no
mês de setembro, bem na data-base dos metalúrgicos
das montadoras. A projeção para este período do ano é
de uma inflação acumulada em 7,3%. A partir daí, o acumulado tende a cair. Trocando em miúdos, a luta nesse
ano promete ser quente, já que a patrãozada, mesmo de
barriga cheia, vai fazer a choradeira de sempre.

Lideranças sindicais metalúrgicas de todo o PR definiram estratégias para seguir avançando nas conquistas
aos trabalhadores

