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condenado a prisão 
por maracutaia no 
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ato público de 
conscientização  
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Mais de 13 
milhões de 
pessoas entraram 
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Subsede São José 
atenderá em novo 
endereço a partir  
de 16 de maio!
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Show de prêmioS e diverSão! 
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Volkswagen apresenta proposta 
mixuruca, metalúrgicos  
dão o troco: greve!

Na Renault, trabalhadores 
conquistam R$ 12.000 de 
Participação nos Lucros

opinião

eSporteS

"Conquista da maior PLR do País 
é o marco de uma era de lutas"

metalúrgicos da volvo fazem 
greve e conquistam a maior 
pLr do Brasil!

Até a última segunda-feira, 9 de maio, dia do fechamento desta edição 
do Voz do Metalúrgico, trabalhadores da Volks estavam em greve. 

Mais de 120 mil pessoas passaram pelo evento da Força PR ao longo do dia

R$ 15.000,00 !!!
Segundo 
Dieese, PLR 
com mínimo de 
R$ 15.000,00 
é a maior já 
registrada na 
história do 
setor privado 
em nosso 
País! Pág. 3

Metalfest será no domingo,  
22 de maio! Participe!!! 
Show de Álvaro e Daniel será atração do 
evento que ocorrerá no MetalClube de Campo

Organize a 
sua turma 
e participe! 
Ficha de 
inscrição está 
disponível 
no site do 
Sindicato! 
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Depois de muita luta, 
metalúrgicos da Volvo 
aprovam, em assembleia, 
proposta de PLR de R$ 15 
mil, a maior do Brasil.

Em assembleia na porta de fábrica, metalúrgicos da Renault aprovam 
proposta de PLR: R$ 12.000 no bolso!

No dia do evento serão sorteados 10 prêmios



Curitiba, Maio de 2011 - Pág. 2 www.simec.com.brCuritiba, Maio de 2011 - Pág. 2 www.simec.com.br

mudança 

FuteBoL

O 
Sindicato dos Metalúrgicos da 

Grande Curitiba vai promover 

neste mês a 16ª edição da 

MetalFest. O tradicional evento meta-

lúrgico será realizado no domingo,  

22 de maio, a partir das 10h, no 

MetalClube de Campo, em São José 

dos Pinhais. Neste ano, a principal 

atração da MetalFest será o show 

da dupla sertaneja Álvaro & Daniel. 

Os cantores farão uma apresentação 

especial para os metalúrgicos.

Além do show da dupla, os parti-

cipantes contarão com uma progra-

mação variada, com apresentações 

musicais e artísticas, churrasco, área 

de lazer para a criançada e sorteios 

de prêmios, entre eles, um automóvel 

Sandero 0 Km, 3 motos. Cada asso-

ciado titular do SMC tem direito a um 

cupom para concorrer, que pode ser 

retirado no dia do evento, até 13h30, 

na escolinha do MetalClube de Campo. 

Cupons adicionais custam R$ 20 cada. 

Transporte 
Como acontece todo ano, em 2011 

o SMC irá disponibilizar gratuitamente 

transporte para o MetalClube de 

Campo no dia do evento. Os ônibus 

sairão da sede e das subsedes no 

domingo (22), das 9h às 14h. 

  

Serviço
16ª MetalFest 

Data: domingo, dia 22 de maio de 2010

Local: MetalClube de Campo

Endereço: Rua Antônio Singer (Estrada 

Velha de Joinville), n° 2304, bairro 

Campo Largo da Roseira, São José dos 

Pinhais-PR.

Como chegar
Para você que vai de carro, siga 

pela BR-376, sentido Santa Catarina. 

Depois do Posto Cupim (Shell), pegue 

a primeira entrada à direita e siga 

por mais 2 km. Mais informações:  

www.simec.com.br

Churrasco:
...........................R$ 8,00
Cerveja:
...........................R$ 2,50
Refrigerante:
...........................R$ 2,00
Água copo:
...........................R$ 1,50

Sindicato promove a 16ª metalFest em  
22 de maio, com shows e muitos prêmios!
Show de Álvaro e Daniel será atração do evento que ocorrerá no MetalClube de Campo

Q
uer jogar uma pelota? Então 

fique ligado! As inscrições para 

o  Campeonato Metalúrgico de 

Futebol se encerram em 19 de maio! 

A ficha de inscrição já está no site 

do Sindicato - www.simec.com.br. 

É só clicar no banner “Campeonato 

Metalúrgico de 2011”, situado no lado 

esquerdo, imprimir a ficha, preencher 

e levar na sede ou em qualquer uma 

das cinco subsedes do SMC. Tá espe-

rando o quê? Forme a sua equipe e 

participe! Neste ano a primeira fase 

será disputada regionalmente. Já na 

segunda fase as melhores equipes 

de cada regional se enfrentarão nos 

gramados do Metal Clube de Campo 

em São José dos Pinhais.

O 
presidente do Senado Federal, 

José Sarney, está rindo à toa. 

E não é para menos. Na última 

semana de abril, foram eleitos os 

novos integrantes do Conselho de 

Ética do Senado, órgão que foi criado 

para vigiar, investigar e punir os 

senadores envolvidos em tramóias 

e corrupção. O motivo da felicidade 

de Sarney, que só no ano passado foi 

alvo de 11 processos por suspeita 

de corrupção,  é que a maioria do 

pessoal que foi eleito são seus amigos 

de longa data. Alguns, inclusive já 

foram investigados e condenados pelo 

próprio Conselho de Ética.  Ao todo, 

sete membros do "Conselho de Ética" 

responde a processos na Justiça. Ou 

seja, os senadores estão amarrando 

cachorro com lingüiça no Congresso 

Nacional.  

Um dos amigões de Sarney e que 

entrou para o Conselho é o senador 

Renan Calheiros,  um dos braços 

direitos do então governo Collor 

entre 1990 - 1992. Renan já presidiu 

o Senado mas teve que renunciar 

para não ser cassado pelo próprio 

Conselho. Ele foi denunciado porque 

tinha a pensão de uma filha, paga 

por uma construtora, que recebia em 

troca favorecimentos do senador nos 

projetos do Congresso. Esse foi um 

dos quatro processos que Renan teve 

que responder por quebra de decoro 

parlamentar. 

Outro camarada de Sarney é o 

senador eleito para presidir o Con-

selho, João Alberto. É a terceira vez 

que João preside o órgão, de onde 

ganhou um apelido: “engavetador”. 

Isso porque todos os processos que 

foram encaminhados ao Conselho na 

gestão dele foram engavetados. Pelo 

andar da carruagem vai faltar gaveta 

no Senado e sobrar sorrisos de Sarney. 

A
tenção você, metalúrgico que 

trabalha em São José dos 

Pinhais! A partir do dia 16 de 

maio a subsede da região atenderá 

em novo endereço! Anote aí: Rua 

Passos de Oliveira, 821, Bairro Cen-

tro, esquina com a Clemente Zetola. 

O novo local fica perto do Detran, 

da Prefeitura Municipal e da antiga 

Agência do Trabalhador (SINE). 

A mudança de endereço será 

realizada devido à construção da nova 

subsede (na foto menor), que vai ser 

feita no local atual. 

De acordos com dados divul-

gados pelo IBGE no início de maio, 

a produção industrial brasileira 

teve um aumento de 2,3% no 

primeiro trimestre de 2011. Já 

nos últimos 12 meses, encerrados 

em março, a produção industrial 

teve um crescimento de 6,8%. No 

mês de março de 2011, o setor 

de metalurgia básica foi destaque 

na economia e cresceu 2,6%, em 

comparação ao mesmo período 

em 2010.

É companheiro, a maré do 

mercado de trabalho formal está 

para peixe e não é conversa de 

pescador! Para provar como está 

boa a “pescaria” o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) divulgou no último dia 

27 de abril um estudo sobre o 

assunto. A análise mostra um 

crescimento de 43,5% na entrada 

de pessoas no mercado formal 

entre 2001 e 2009. Percen-

tual que representa o seguinte 

número: 13 milhões de trabalha-

dores. Já o número de trabalha-

dores informais reduziu o ritmo 

de crescimento nesse mesmo 

período. Segundo especialistas, 

esses avanços são reflexo do 

bom momento econômico e da 

fiscalização de sindicatos e do 

Ministério do Trabalho.

Alimentação • 1 automóvel 0 km    

   SANDERO

• 3 motos 0 km

• 1 refrigerador

• 1 TV 29”

• 1 microondas

• 1 aparelho de som

• 1 DVD player

•1 forno elétrico

inscrição para Campeonato 
metalúrgico vai só até 
19 de maio! participe!
Ficha de inscrição está disponível no site do 
Sindicato! Agilize seu time e participe!

Participe! Ficha de inscrição já está no www.simec.com.br!

Subsede São José atenderá 
em novo endereço a partir  
de 16 de maio!

Conselho de Ética do 
Senado: raposas cuidando 
dos ovos da galinha
Órgão criado para vigiar e punir senadores pilantras, 
agora está nas mãos dos próprios pilantras, todos 
amigos de Sarney, presidente do Senado

No local onde hoje funciona será construída  
a nova subsede da região, para melhorar ainda 
mais o atendimento!

O novo local faz esquina com a Clemente Zetola, centro de São José dos Pinhais

Mais de 13 milhões 
de pessoas entraram 
no mercado de 
trabalho formal 
entre 2001 e 2009!

Produção 
industrial 
brasileira cresce  
no 1º trimestre 
desse ano!

eConomia 
BomBando! 

Que BeLeza!

De acordo com IPEA, 
crescimento foi de 43,5% 
neste período! 

De acordo com o IPEA, 

expediente
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André Nojima

A programação da 16ª MetalFest contará com atividades de lazer a almoço de confraternização.
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O
lhando rapidamen-

te, sem uma análise 

mais profunda, a 

conquista da maior PLR do 

Brasil, alcançada na semana 

passada pelos metalúrgicos 

da Volvo, poderia ser vista 

apenas como "mais uma vi-

tória" ou, ainda, como "mais 

um bom acordo". Olhando 

mais de longe, entretanto, 

a gente vê que essa vitória 

representa muito mais do 

que isso. 

Primeiramente, o que 

chama a atenção é a questão 

do tempo. Quando começou 

essa vitória? Será que come-

çou "ontem", na aprovação 

de pauta e nas primeiras 

assembleias da Campanha 

de PLR 2011? Não! Essa 

conquista começou muitos 

anos atrás! Décadas atrás! 

É o resultado de uma cami-

nhada que nós, metalúrgicos 

da Grande Curitiba, estamos 

trilhando há muito tempo, é 

o fruto de um aprendizado 

e de um amadurecimento de 

décadas de atuação, forjado 

nas portas de fábricas, na 

tensão das negociações e 

no calor das mobilizações. 

Neste sentido, essa vitória 

na Volvo simboliza o marco 

de uma era, uma era de lutas 

históricas, uma era viva, em 

pleno vigor e força.

Se na década de 90, mar-

cada por crises, desemprego 

e recessão, tivemos a força 

necessária para resistir aos 

ataques contra os nossos 

direitos, hoje, no momen-

to atual, de vacas gordas, 

estamos tendo a união e a 

capacidade de organização 

necessárias para avançar na 

valorização da nossa mão 

de obra.

Com vitórias como as 

PLRs desse ano, os metalúr-

gicos da Grande Curitiba são 

notícia no Brasil e no mundo 

e se consolidam, cada vez 

mais, como referência para 

outras categorias pelo País 

afora. Porém, toda essa 

visibilidade não pode nos 

tornar convencidos e aco-

modados. Pelo contrário! Se 

chegamos até aqui por meio 

da luta, não é de outro jeito 

que vamos nos manter aqui, 

senão por meio da luta! 

Portanto, companheiros, po-

demos sim comemorar, mas 

baixar a guarda, jamais!. 

Vamos seguir com coragem 

e firmeza! Continuar nas 

batalhas por boas PLRs! 

Manter a mobilização aque-

cida e já preparar o terreno 

para as campanhas salariais 

do segundo semestre! Vale 

a velha lei: quem mobiliza 

mais conquista mais! Então, 

vamos à luta!

Sérgio Butka,  
Presidente do SMC  

André Nojima | SMC

editoriaL

Luta pela pLr pega fogo!
Negociações já estão a todo vapor, com trabalhadores já decretando greve para acelerar 
a conquista da PLR.  Acordos começam a ser fechados. Conquista na Volvo é a maior já 
registrada na história do Brasil

A 
luta pela PLR 2011 está pegando fogo. 

Em várias empresas o pau já está 

comendo, com os trabalhadores mobi-

lizados e dispostos a fechar acordos justos e 

ao nível do lucro que as empresas estão tendo 

devido à alta produção. Como não deveria dei-

xar de ser, em algumas fábricas, os trabalhado-

res estão tendo que utilizar o recurso da greve 

para acabar com a enrolação e choradeira da 

patrãozada. Porém, os acordos estão saindo, 

confirmando a liderança do SMC ao puxar para 

cima as negociações no resto do país. A grande 

repercusão nacional dos acordos fechados na 

Volvo e na Renault ratificam os metalúrgicos 

da Grande Curitiba como referência de luta e 

conquista para todo o Brasil. 

“A produção nacional está aquecida. Não 

tem porque as empresas ficarem de choradeira. 

Os metalúrgicos estão mobilizados e não vão 

amolecer nas reivindicações. Vamos lutar 

para alcançar uma PLR decente para todos 

e continuar sendo referência nacional com a 

conquista dos melhores acordos do país”, diz 

o presidente do SMC,  Sérgio Butka. 

demorou!

Conquista da 
maior PLR 
do Brasil é o 
marco de uma 
era de lutas 

Chão de fábrica da Volvo garante 
a maior PLR do Brasil

Não teve moleza, a luta foi dura, mas depois de 

três dias de greve, enfrentando a pressão da chefia 

e a omissão dos trabalhadores do administrativo, os 

metalúrgicos do chão de fábrica conquistaram uma PLR 

no valor de R$ 15 mil para 100% das metas. A primeira 

parcela de R$ 7 mil já vai ser paga agora em maio. A 

segunda, em fevereiro de 2012. O acordo já é o maior 

do país segundo o Dieese. 

Dias contados! Volvo se 
compromete a mudar PLR em 
2012, acabando com privilégios do 
administrativo!

O mal estar da luta na Volvo ficou por conta dos 

funcionários administrativos, que não quiseram vir para 

a luta.  Em estratégia inédita, o Sindicato realizou duas 

assembléias: uma com o chão de fábrica, que rejeitou 

e partiu pra greve, e outra com o administrativo, que 

pelegou e aceitou a esmola de R$ 5.500 que a empresa 

ofereceu, preferindo ficar tomando cafezinho com a 

chefia do que ir para a luta com o chão de fábrica. A 

azia foi geral quando saiu o acordo de R$ 15 mil. Por 

proposição da Justiça, o acordo foi estendido a todos, 

porém essa mamata de conquistar sem lutar está com 

os dias contados: a Volvo assumiu o compromisso de 

mudar a política de distribuição da PLR, acabando com 

os privilégios dos funcionários do administrativo. 

Quem já conquistou?
Metalúrgicos da: Tubopress, J-tekt, 

TK Automotive Systems, Styner Bienz, 

Renault, Gans, Pial Legrand, Volvo, 

Schwarz, Methalkraft, Betenheuser, 

Starspringers, Westalflex

Quem está na luta? 
Metalúrgicos da: Gestamp, Magius, 

Ti Brasil, Benteler, SAS, Volkswagen, 

Seccional, Perfecta, Metalsa, Maflow, 

Faurecia, Brandl, Pastre, PK Cables, 

Brasilsat CIC, Brasilsat Santa Cândida, 

FVGTN, Brafer, AAM do Brasil e Hübner

R$ 15.000,00  
é o valor mínimo para 

100% das metas  
na Volvo

O 
ex-governador Jaime Lerner, 

um dos principais representan-

tes da direitona e do patronal 

no Paraná, foi condenado à três anos 

e seis meses de prisão por ter favore-

cido ilicitamente em 2002 a empresa 

de pedágio Caminhos do Paraná. 

Segundo a Justiça, Lerner permitiu que 

a concessionária explorasse o trecho 

da BR-476, entre Araucária e a Lapa, 

sem fazer uma licitação, como deter-

mina a Lei. Ou seja, o ex-governador, 

conhecido amigo dos exploradores do 

pedágio, quis, por baixo dos panos, dar 

mais um “presentinho” para a turma. 

Caiu do cavalo. 

Mesmo com a maracutaia revelada, 

o juíz que deu a sentença , ainda foi 

bonzinho e resolveu quebrar um galho 

pra Lerner: trocou a detenção por uma 

multa de R$ 50 mil e por prestação de 

serviços. Mesmo assim, só o reconhe-

cimento por parte da Justiça de que 

tinha maracutaia nos contratos feitos 

por Lerner com as concessionárias já é 

uma boa notícia para os paranaenses, 

que estão cansados de ser explorados 

pelas empresas que controlam as 

praças de pedágios no Estado, o mais 

caro do Brasil. 

Além desta condenação, a insta-

lação do pedágio na estrada da Lapa 

ainda originou um outro processo 

contra Lerner, desta vez por impro-

bidade administrativa, quando a 

máquina pública do estado é usado 

em beneficio próprio. A ação está 

correndo na Justiça.

Jaime Lerner é condenado a prisão 
por maracutaia no pedágio
Ex-governador, que sempre foi testa de ferro do patronal, foi enquadrado pela Justiça 
e agora vai ter que pagar por favorecer ilegalmente empresa de pedágio em 2002

1997 – O governo de Jaime Ler-

ner cria o Anel de Integração, que 

concede a exploração das estradas 

públicas do Paraná  a seis empre-

sas por meio de licitação. Uma 

delas é a Caminhos do Paraná

2002 – O governo, ainda na 

gestão Lerner, decide colocar 

uma nova praça de pedágio na 

BR 476, entre Araucária e a Lapa, 

um trecho de 83 KM. A escolha 

da concessionária para operar o 

trecho acontece sem licitação. A 

Caminhos do Paraná “ganha” de 

presente a exploração do trecho.

2008 – O Ministério Público 

federal leva o caso à Justiça e 

pede a condenação de Jaime 

Lerner  pela irregularidade da 

concessão sem licitação e por 

improbidade administrativa.

2011- Lerner é condenado à três 

anos e seis meses de prisão por 

ter agido fora da lei e favorecer 

a Caminhos do Paraná. A pena, 

porém é trocada por uma multa 

de R$ 50 mil mais prestação de 

serviços. A ação por improbidade 

ainda corre na justiça

Entenda o caso: 

R$ 72 milhões  
é o valor que vai ser  

injetado na economia 
paranaense somente  
pela PLR na Renault

Na Volks, ADMs aderem ao 
movimento só no primeiro dia

Na Volkswagen o chão de fábrica está unido na 

luta pela PLR. Na última quinta (05), os trabalhado-

res deram exemplo de mobilização e entraram em 

greve após rejeitarem a proposta da empresa para a 

primeira parcela no valor de R$ 4.600. Já o adminis-

trativo da empresa bem que tentou endurecer, mas 

pelegaram e acabaram roendo a corda. Na quinta 

votaram pela greve, mas na sexta entraram na fábrica 

com o rabo entre as pernas e as orelhas baixas. Deram 

para trás. Mais uma vez o chão de fabrica vai segurar 

a onda sozinho. A reivindicação dos metalúrgicos da 

Volks é de uma PLR de R$ 12 mil, igual a da Renault, 

com a 1ª parcela de R$ 6 mil.A reinvidicação dos 

trabalhadores é de uma PLR de R$ 12 mil, com a 

primeira parcela no valor mínimo de R$ 6 mil.

Raio-X da PLR 2011

Renault negocia e mantém 
produção normal

A luta na Renault não teve maiores problemas. 

A empresa sentiu logo a pressão da mobilização dos 

metalúrgicos e negociou.  Sem vacilar e para manter 

a produção, deu aquilo que os trabalhadores queriam: 

R$ 12 mil, com a primeira parcela no valor mínimo 

de R$ 6 mil, paga já no início de maio, e a segunda 

parcela de mais R$ 6 mil, para 100% das metas, 

com pagamento em fevereiro de 2012. Somente a 

primeira parcela estará injetando R$ 36 milhões na 

economia do estado.

Na Pial Legrand metalúrgicos já garantiram uma 
antecipação de R$ 3.000,00 

André Nojima
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Divulgação SMC
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atenção 
metalúrgico!

imprima a 
inscrição no  
www.simec.com.br, 
preencha e leve na 
sede ou subsedes 
do SmC!

a pelota vai rolar!

Campeonato 
metalúrgico de 
Futebol 2011!

O governo federal vai criar a 

Política Nacional de Segurança 

e Saúde no Trabalho para dimi-

nuir o número de acidentes nas 

atividades laborais. De acordo 

com o ministro do Trabalho e 

Emprego, Carlos Lupi, a política 

será criada por meio de decreto 

pela presidente Dilma Rousseff. 

O anúncio foi feito no dia 28 de 

abril, Dia Mundial em Memória 

às Vítimas de Acidentes de 

Trabalho. O Sindicato apoia a 

iniciativa! 

V
isando atender cada vez melhor 

os sócios metalúrgicos, o Sindi-

cato dos Metalúrgicos da Grande 

Curitiba irá ampliar a sua rede odon-

tológica. Até o final deste mês será 

implantado o serviço de ortodontia 

(aparelhos). O serviço estará disponível 

para todos os sócios e dependentes do 

Sindicato a preços acessíveis.

De acordo com o coordenador do 

ambulatório do SMC, Carlos Roberto 

Santos, o Sindicato está montando 

uma estrutura de ponta, com equipa-

mentos de última geração, moderni-

zando a estrutura do ambulatório para 

a implantação do serviço. Segundo ele, 

a princípio a ortodontia será realizada 

na sede central do SMC, podendo 

ser expandida futuramente para as 

subsedes.  

De acordo com um estudo 

divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas no início de maio, na 

última década, a desigualdade no 

Brasil alcançou o nível mínimo já 

registrado no país. Além disso, a 

renda da metade mais pobre da 

população aumentou 5,5 vezes 

mais rápido do que a da minoria 

mais rica do país. A pesquisa 

apontou que de dezembro de 

2002 a dezembro de 2010, 

período em que Lula gover-

nava, a pobreza no Brasil caiu 

50,64%.   A conclusão do estudo 

é de que o período merece o 

título de "década de redução da 

desigualdade", assim como os 

anos 1960/70 teriam sido os 

do "milagre econômico"; os anos 

1980, os da "redemocratização"; 

e os 1990, anos do retrocesso, 

com ataque aos direitos traba-

lhistas e sociais.

SmC amplia rede odontológica 
e lança serviço de ortodontia

1º de maio Solidário da Força paraná bate 
recorde de público e de doação de alimentos
Evento promovido pela central reuniu mais de 120 mil pessoas em frente ao Palácio Iguaçu

Governo Lula 
diminuiu pela 
metade o índice 
de pobreza no 
Brasil

Sindicato apoia 
iniciativa do 
governo Dilma 
de criar Política 
de Segurança no 
Trabalho

Câmara aprova 
licença especial 
para trabalhador 
acompanhar 
familiar em 
tratamento

E
m 2011, o 1º de Maio Solidário 

da Força Sindical do Paraná foi 

um sucesso! Mais de 120 mil 

pessoas passaram pelo evento ao 

longo do dia, um recorde de público. 

Neste ano, outro recorde foi quebrado: 

foram arrecadadas 41 toneladas de 

alimentos não perecíveis. A quantia 

representa o dobro da média dos anos 

anteriores, que era de 20 toneladas 

a cada edição. O gesto de ajuda ao 

próximo foi elogiado pelo presidente 

licenciado da Força PR, Sérgio Butka. 

“Esse ano definimos como tema do 

evento a ‘solidariedade às vítimas 

das enchentes no litoral’. A população 

aderiu à causa e agora poderemos 

ajudar de forma concreta aqueles que 

mais precisam”, afirma o líder sindical. 

A décima edição do 1º de Maio 

Solidário contou com a presença de 

lideranças sindicais e autoridades 

políticas de todo Estado. Entre eles, o 

presidente licenciado da Força Sindical 

do Paraná, Sérgio Butka, represen-

tantes de sindicatos paranaenses, o 

governador do Estado, Beto Richa, 

secretários do governo, deputados 

estaduais e o prefeito de Curitiba, 

Luciano Ducci. 

Programação 
Este ano, o 1º de Maio Solidário da 

Força Sindical do Paraná contou com 

uma programação variada. O dia do 

trabalhador começou com uma missa 

celebrada pelo Bispo Dom Moacyr Vitti 

e pelo Padre Reginaldo Manzotti. Dom 

Moacir se posicionou a favor da luta 

dos trabalhadores. “Não há dúvida que 

nós precisamos da força dos trabalha-

dores para que a sociedade avance”. 

Os trabalhadores paranaenses 

tiveram mais um motivo para celebrar 

o 1º de Maio: o governador Beto Richa 

sancionou, no 1º de Maio Solidário, 

o aumento do piso mínimo regional, 

que prevê um aumento de 6,9%. 

Agora, as faixas salariais vão de R$ 

708,14 a R$ 817,78.  Os valores do 

novo piso estadual foram negociados 

em reuniões entre a Força Sindical 

e outras centrais, governo estadual 

e empresariado. Richa agradeceu a 

atuação dos dirigentes da Força nas 

negociações do piso e declarou que o 

governo é sensível às reivindicações 

da classe trabalhista. De acordo com o 

presidente licenciado da Força Sindical 

do Paraná, Sérgio Butka, a assinatura 

do documento que eleva o salário 

mínimo do Estado é uma vitória 

dos trabalhadores. “Neste dia temos 

muito o que comemorar o nosso piso 

é o maior do Brasil e este aumento 

garante que continue sendo”, afirmou.

O 
dia 28 de abril está marcado 

na luta trabalhista por ser o 

Dia Nacional em Memória às 

Vítimas de Acidentes e Doenças do 

Trabalho. Por isso, para o Sindicato 

dos Metalúrgicos da Grande Curitiba 

esta data não poderia passar em 

branco. E não passou! Os dirigentes 

do SMC fizeram um trabalho de 

conscientização distribuindo um 

folder com informações sobre saúde 

e segurança do trabalho, na rua XV, 

no centro da cidade. De acordo com 

o diretor do departamento de Saúde 

do SMC, Nuncio Mannala, os dados 

relacionados a saúde e segurança 

do trabalho são alarmantes. “Cinco 

mil trabalhadores morrem por dia no 

Brasil em decorrência de acidentes 

de trabalho. Isso não pode continuar 

acontecendo, precisamos mudar este 

quadro”. Ainda segundo ele, mais de 

50 mil pessoas morrem por ano no 

Paraná graças a acidentes de traba-

lho. Para mais informações sobre o 

assunto procure o Departamento de 

Saúde do SMC – 41 3219-6422 ou 

3219-6412.

A Comissão de Constitui-

ção e Justiça (CCJ) da Câmara 

Federal aprovou, na primeira 

semana de maio, a proposta que 

possibilita que o trabalhador 

tire uma licença para acom-

panhar um familiar portador 

de necessidades especiais nos 

tratamentos médicos neces-

sários, sem que ele tenha um 

prejuízo salarial. O projeto foi 

aprovado pelas comissões de 

Seguridade Social e Família; e 

de Trabalho, mas foi rejeitado 

pela Comissão de Desenvolvi-

mento Econômico, Indústria e 

Comércio. A matéria agora vai 

ser analisada pelos deputados 

federais, no plenário da Câmara.

Na parte da tarde quem participou 

do evento pode assistir o show de 

várias duplas sertanejas e, no final 

do dia, as duas grandes apresentações 

ficaram por conta das duplas Álvaro e 

Daniel e Bruno e Marrone. 

Governador sanciona piso regional 
durante 1º de Maio Solidário

dirigentes do Sindicato fazem 
ato público de conscientização 
na área de saúde
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

O evento da Força Paraná lotou a Praça Nossa Senhora da Salete, em frente ao Palácio Iguaçu

Governador Beto Richa sancionou o maior piso do Brasil durante evento da Força

Sorteio de prêmios garantiu a arrecadação de 41 toneladas de alimentos

Pessoas param na Rua XV para ouvir ação do SMC sobre saúde e segurança 
do trabalho


