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Filiado à Paraná

A Bola já está 
rolando no 
Campeonato 
Metalúrgico de 
Futebol

Paraná atrai 
cada vez mais 
investimentos para 
o Estado

Sindicato 
homenageia sócios 
com 20 anos de 
sindicalização

Nova diretoria da 
Federação dos 
Metalúrgicos do 
Paraná é empossada
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Venda de veículos bate recorde 
histórico no Brasil

Cartão Fidelidade lança 
mais um benefício: Créditos 
já podem ser convertidos  
em dinheiro

“Pacotão” garante R$ 11 mil 
e mais aumento real na CNH

Dias 17, 18 e 19 de agosto tem 
Eleições Sindicais no SMC
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OpiniãO

"É hora de se preparar para as 
lutas do 2º semestre", diz Butka

Mais de 40 mil metalúrgicos da 
Grande Curitiba já conquistaram 
pLR com até 160% de reajuste

Metalúrgicos da CNH se espelham na Volks, e também conquistam "Pacotão"

Com greve mais longa da Volks no mundo, trabalhadores conquistam "Pacotão" de benefícios

Metalúrgicos da Volks conquistam pacotão  
de R$ 21.680,00 e até 20% reajuste salarial

André Nojima Após 39 dias de luta 

exemplar, trabalhadores da 

Volks conquistaram a PLR 

2011, a primeira parcela da 

PLR 2012, data-base, abono 

salarial, reajuste da tabela 

salarial e adiantamento da 

1° parcela do 13° salário de 

2012. Confira em detalhes 

o acordo conquistado na 

página 3.

O SMC encontrou mais uma forma de facilitar a vida do sócio meta-

lúrgico. Agora quem tem o Cartão Fidelidade já pode converter  seus 

créditos em dinheiro, diretamente para a conta corrente. Aproveite! 

Se você é filiado ao SMC e não tem o Cartão Fidelidade, peça já o seu!

A luta pela Participação 
nos Lucros ou 
Resultados (PLR) 
segue com força 
total!  O benefício 
já foi alcançado por 
trabalhadores de 
mais de 70 empresas. 
A mobilização dos 
trabalhadores deu 
resultado e mostrou 
que onde há luta, 
há conquista!  Mas 
a batalha não para 
por aí: mais de 50 
fábricas ainda estão 
em negociação com o 
Sindicato
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Metalúrgicos da Aethra conquistam PLR com 160% de aumento 

André Nojima
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Milhares de metalúrgicos 
da Grande Curitiba já foram 
beneficiados com acordos de pLR!

na CnH, “pacotão” garante acordo

CasCaLHO nO bOLsO!

O evento foi realizado 
no dia 21 de maio em 
Curitiba

Trabalhadores de mais de 70 empresas já conquistaram o beneficio de 2011.  
Luta continua em mais de 50 fábricas 

A Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automo-

tores – Anfavea -  divulgou no 

início de junho mais um recorde 

para o setor automotivo do país: 

segundo dados da entidade, em 

maio passado foram vendidos 

318.600 veículos entre carros, 

caminhões e ônibus. Dessa forma, 

esse foi o melhor maio da história 

do setor automotivo no país. 

Só este ano já foram comer-

cializados 1,43 milhão de unida-

des, um crescimento de 8,8% a 

mais que o mesmo período do ano 

passado. A estimativa da Anfavea 

é que o setor feche esse ano com 

3,6 milhões de veículos vendidos 

gerando mais um recorde.

Venda de veículos 
bate recorde 
histórico em maio

SMC homenageia 
metalúrgicos 
com 20 anos de 
sindicalização!
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A 
luta pela Participação nos Lucros e Resultados de 

2011 está a todo vapor! Milhares de metalúrgicos 

de mais de 70 empresas da Grande Curitiba já 

conquistaram a PLR. O beneficio é mais um cascalho no 

bolso para dar aquela força no orçamento familiar, trocar 

de carro e reformar a casa.

Este é mais um belo exemplo de que quando há 

mobilização, há conquista. Em algumas empresas foi 

preciso brecar a produção e cruzar os braços sobre o 

jaleco. Podemos usar de exemplo, além das montadoras 

já citadas na capa deste jornal, os trabalhadores da Brafer 

e da Seccional. Respectivamente após paralisarem as 

atividades por algumas horas e reprovar sem medo a 

proposta da empresa, eles conquistaram R$ 5.000,00 e 

R$ 8.000,00, respectivamente.

Essa luta por todos os lados da Região Metropolitana 

repercutiu em todo o Brasil, como exemplo de mobili-

zação. Mas, é bom lembrar também que a batalha da 

PLR não acabou. Mais de 50 empresas ainda estão em 

negociação com o Sindicato. Portanto, continuamos alerta 

e com o bom e velho ditado: Quem luta mais, conquista 

mais! 

Volvo R$ 15.000,00

Renault R$ 12.000,00

Volkswagen R$ 11.500,00

Seccional R$ 8.000,00

CNH R$ 8.000,00

Cabs R$ 7.000,00

Bosch R$ 6.500,00

Aethra Rui Barbosa R$ 6.500,00

Aethra Rocha Pombo R$ 6.500,00

JTEKT R$ 6.411,00

BEntElEr:

• 1ª proposta reprovada

• Benefício pode chegar  

a R$ 6.000,00

• 270 trabalhadores 

• Produz autopeças

CaBs

• 60 trabalhadores

• R$ 7.000 de PLR

• Produz cabines para 

colheitaderas

Pial lEgrand

• R$ 5.000,00 de PLR 

• 900 trabalhadores 

• Produz componentes 

eletrônicos

BosCh:

• R$ 6.500,00 de PLR

• 8 dias de greve

• 4.600 trabalhadores

• Produz bombas injetoras

WhB

• R$ 5.000,00 de PLR

• 67% de aumento

• 1800 trabalhadores

• Produz peças para setor 

automotivo e ferroviário

sECCional

• R$ 8.000,00 de PLR

• 65 trabalhadores 

• Produz torres para telefonia 

rEnault

• 6.000 trabalhadores

• R$ 12.000,00 de PLR

• Ultimato de 48h

• Produz veículos

Cnh

• 1.800 trabalhadores

• R$ 8.000,00 de PLR

• Ultimato de 48h

• Produz máquinas e 

colheitaderas

O
s trabalhadores da Case New 

Holland conquistaram um 

“Pacotão”, nos moldes do que 

foi aprovado na Volkswagen, que 

garante, além da PLR, reajuste salarial 

e abono salarial, antecipando, desta 

forma, a negociação da data-base. A 

proposta aprovada prevê uma PLR de 

R$ 8 mil para 100% das metas, com 

uma 1ª parcela de R$ 5 mil paga já 

em junho. Além disso, ficou garantido 

um reajuste salarial de 2,5% acima do 

INPC na data-base e um abono salarial 

de R$ 3 mil a ser pago em dezembro 

em uma única parcela. A proposta foi 

fechada após três rodadas de nego-

ciações entre o Sindicato e a empresa. 

Os trabalhadores chegaram a aprovar 

o prazo legal de 48 horas pra realizar 

greve, mas não foi necessário paralisar.

O presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos da Grande Curitiba, Sérgio 

Butka, destacou a importância da orga-

nização dos metalúrgicos no sentido de 

se unirem em torno de uma reivindi-

cação. “Se conseguimos chegar a este 

acordo o mérito é dos trabalhadores, 

que se mantiveram unidos e organiza-

dos em torno de uma reivindicação”. 

Butka também explicou a ideia de con-

tinuar fechando acordos que garantam 

não só a PLR, mas também a data-base 

da categoria. “Isto de fecharmos um 

pacotão é algo que é positivo tanto para 

os trabalhadores, quanto para empresa. 

Vamos continuar com esta linha nas 

empresas da categoria”, anuncia.   

A CNH está localizada na Cidade 

Industrial de Curitiba (CIC), possui cerca 

de 1,8 mil trabalhadores e produz 

máquinas agrícolas. Na planta de 

Curitiba são produzidos 75 tratores e 

10 colheitadeiras por dia. Dos tratores, 

30% são para exportação e 70% para 

o mercado interno. Das colheitadeiras, 

20% são exportadas e 80% são vendi-

das no Brasil. O valor de mercado das 

máquinas produzidas pela CNH varia 

de R$ 75 mil a 1,5 milhão. A empresa 

possui mais duas fábricas no País: 

uma em Sorocaba-SP, que tem uma 

produção diária de quatro máquinas 

agrícolas, e outra em Piracicaba-SP, 

que produz 12 máquinas por dia. O 

principal mercado de exportação da 

empresa é a Argentina.

BraFEr:

• 2h de paralisação

• 67% de reajuste

• 900 trabalhadores 

• Produz estruturas metálicas

TOP DAS PLR’S

rodo linEa:

• 8 dias de greve

• 50% de reajuste

• 350 trabalhadores

• Produz implementos rodoviários

MaFloW:

• Ultimato de 48h 

• R$ 6.000,00 de PLR

• 260 trabalhadores

• Produz autopeças

VolVo:

• 3 dias de greve

• R$ 15.000,00 de PLR

• 66% de aumento

• 4.000 trabalhadores

• Produz caminhões

O Sindicato dos Metalúrgicos 

da Grande Curitiba realizou um 

evento especial em homenagem 

aos metalúrgicos que comple-

taram duas décadas de sindica-

lização em 2011. O evento foi 

realizado em Curitiba, no dia 

21 de maio. Os metalúrgicos 

homenageados receberam dos 

diretores do Sindicato um Certifi-

cado como reconhecimento pelos 

20 anos lutando junto com o SMC.

De acordo com o presidente 

do Sindicato, Sérgio Butka, estes 

sócios fortalecem a luta sindical 

e servem de exemplo para os 

novos sócios. “É graças a estes 

sócios que nós construímos um 

Sindicato forte na luta por mais 

qualidade de vida e por melhores 

condições de trabalho. Isto forta-

lece a entidade e dá mais fôlego 

para seguir em frente”.

Fotos
No dia do evento foram tira-

das fotos dos sócios homenage-

ados pelo Sindicato. Elas estão 

disponíveis no site do SMC em 

uma galeria feita especialmente 

para o evento - www.simec.com.

br. Além disso, o Sindicato criou 

um memorial com as fotos dos 

homenageados que está na sede 

central do SMC. 

As fotos tiradas no dia do evento, 
estão disponíveis no site www.
simec.com.br

Trabalhadores da Seccional 
conquistam PLR de R$ 8 mil

Fotos: Arquivo SMC

Felipe Rosa

Divulgação
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Os avanços conquistados 

na primeira metade do ano 

já deram o tom das lutas no 

segundo semestre. Na base da 

mobilização e da luta, alcan-

çamos acordos com até 160% 

de aumento em relação ao ano 

passado, além de patamares 

históricos, como a PLR na Vol-

vo, a maior do Brasil. Agora é o 

momento de se preparar para 

o segundo round: a Campanha 

Salarial 2011. 

Setores conservadores do 

governo federal, de rabo preso 

com grandes empresas, vieram 

recentemente com um papo 

de "olhar para o futuro e es-

quecer a inflação passada na 

hora de recompor os salários". 

Conversa mole! Parece que 

esqueceram que nos últimos 

meses a inflação vem comendo 

nossos salários, enquanto os 

lucros das empresas estão 

cada vez mais altos.

As vendas no setor auto-

motivo têm alcançado pata-

mares históricos, impactando 

positivamente todos os outros 

segmentos da cadeia produti-

va. No ano passado, a Anfavea, 

entidade que representa as 

montadoras, já previa cres-

cimentos consideráveis para 

2011. Agora, podemos ver 

todas as boas previsões sendo 

confirmadas. Maio deste ano, 

por exemplo, foi o melhor maio 

de toda a história da indústria 

automobilística no País, com 

318.600 unidades vendidas. 

Nessa mesma onda das mon-

tadoras vem os segmentos de 

autopeças e de metalurgia, 

com vendas e lucros astronô-

micos. E com máquinas não é 

diferente: só em janeiro desse 

ano, o Sindimaq anunciou 

crescimento de 12,1% no fa-

turamento em comparação a 

2010, ano no qual a produção 

já havia sido recorde.

Mesmo com todos esses 

recordes de lucro e produção 

e com tudo indo de vento em 

popa, a patrãozada, como sem-

pre, vai chorar e tentar fazer 

drama na hora de repassar 

nossa merecida parte em todos 

esses ganhos. É aí que entra 

em cena a nossa capacidade 

de luta e organização!

Repetindo a luta travada na 

PLR, vamos partir pro embate 

com força total, com a certe-

za de que é só por meio da 

mobilização que alcançamos 

conquistas significativas e nos 

mantemos na vanguarda do 

movimento trabalhista bra-

sileiro. À luta, companheiros!

Sérgio Butka,  
Presidente do SMC  

André Nojima | SMC

Vencida a 
batalha da PLR, 
entramos na luta 
da Campanha 
Salarial 2011

"Montadoras, 
metalúrgicas, 
autopeças e 

máquinas estão 
batendo recordes 

de produção e 
vendas"

EDiTORiaL

Metalúrgicos da Volks conquistam 
pacotão de R$ 21.680,00 e até 20% 
reajuste salarial

Lideranças sindicais nacionais repercutiram 
a conquista

Mobilização dos trabalhadores é destaque  
em encontro mundial na alemanha

nO pEiTO E na Raça

Luta exemplar de 39 dias garantiu pacotão que vai render R$ 21.680 no bolso e até 20% de 
aumento salarial. Conquista na Volks vira referência para os trabalhadores do país inteiro

Mobilização na Volks é notícia no Brasil e no mundo

A 
luta dos trabalhadores da Volkswagen do Paraná 

foi um dos destaques do 6º encontro da Rede 

Sindical Alemã Ibero-americana que aconteceu em 

Wolfsburg, na Alemanha, entre 21 e 25 de junho. O encon-

tro acontece anualmente e reúne sindicatos do mundo 

inteiro que representam trabalhadores da Volkswagen. 

O objetivo é trocar informações e experiências visando 

a discussão de estratégias que busquem a melhoria 

da atuação sindical nas plantas da Volks. No evento, o 

secretário-geral do SMC, Jamil Dávila, apresentou um 

relato detalhando a luta pela PLR dos trabalhadores da 

Volks durante a greve de 39 dias. 

Após 39 dias de luta, trabalhadores aprovaram pacotão de benefícios.

H
eróica. Essa é uma das muitas 

definições que várias lideran-

ças sindicais nacionais estão 

dando quando falam da luta dos 

trabalhadores da Volkswagen, de São 

José dos Pinhais (PR), pela PLR 2011. 

A conquista mostrou ao mundo inteiro 

o exemplo de luta, de organização e 

mobilização dos trabalhadores. Foram 

39 dias enfrentando a intransigência 

da Volks Brasil, os fura greve do 

administrativo, a pressão da chefia, 

o frio e a chuva até o alcance da 

conquista histórica que garantiu ao 

bolso do trabalhador R$ 21.680 além 

do reajuste salarial que pode chegar 

até a 20% de aumento – além da PLR 

2011, foram conquistados a 1º parcela 

da PLR 2012, a data base, o abono 

salarial, o reajuste da tabela salarial e 

o adiantamento da 1º parcela do 13º 

salário de 2012.

“Depois de 39 dias de greve, pre-

valeceu o bom senso. Essa conquista 

mostrou o quanto é importante a 

mobilização dos trabalhadores. Foi 

essa mobilização e luta que possibili-

tou a construção desse pacote. Mos-

tramos que uma postura intransigente 

não é o caminho certo. Esperamos 

que essa greve mude o rumo das 

negociações no nosso estado para que 

possamos ter uma relação construtiva 

que beneficie aos trabalhadores, a 

empresa e toda a sociedade”, diz o 

presidente do SMC, Sérgio Butka.

Luta dos metalúrgicos da Grande Curitiba despertou o interesse da mídia pelos direitos trabalhistas

“Foi uma conquista heróica onde os trabalhadores mostraram capaci-

dade de organização exemplar.” Luiz Carlos Prates (Mancha) – secretário 

geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos (SP)

“A conquista na Volks deu uma demonstração de onde pode chegar a 

classe operária quando se organiza”.  Cláudio Janta - presidente da Força 

Sindical do Rio Grande do Sul

"Há muito tempo as conquistas no Paraná tem sido referência nas 

nossas negociações. Não há dúvida que essa conquista vai ajudar e muito 

nas negociações em outras empresas pelo Brasil”. Julio Bonfim – diretor 

do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari (BA)

Representantes sindicais de todo país vieram apoiar os metalúrgicos da Volks

Represen-
tantes dos 

trabalha-
dores da 

Volkswagen 
de todo 

mundo se 
reuniram 

em En-
contro na 

Alemanha

Nilton de Oliveira
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Divulgação

REFERêNCIA NACIONAL

Logo ao final da greve, as 

centrais sindicais anunciaram 

em coletiva de imprensa, em 

São Paulo, que a conquista 

dos metalúrgicos da Volks PR 

é referência e inspiração para 

mais de dez milhões de tra-

balhadores pelo país que vão 

partir para a luta na Campanha 

Salarial 2011.

“Essa conquista é um marco e inicia uma nova era de negociações no Brasil. 

O Paraná é cada vez mais o eixo, o parâmetro das negociações para o país. 

Essa luta reviveu as grandes lutas do passado. Mais que financeira, foi uma 

conquista moral”. Miguel Torres - presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Paulo e Mogi das Cruzes

“A luta e conquista dos trabalhadores da Volks é um exemplo para os tra-

balhadores brasileiros e mostrou que a truculência não vence a união". Cláudio 

Magrão – presidente da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo

“Essa luta trouxe avanço pela grande repercussão que teve e também por 

unir os Sindicatos de todo o Brasil por melhores condições de trabalho”. Erick 

Silva – presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos (SP)

“A luta dos trabalhadores foi um exemplo e a conquista uma vitória não 

só dos metalúrgicos do Paraná mas de todo o Brasil, pois foi uma luta pela 

justa remuneração”. Aparecido Inácio da Silva – presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Ceatano do Sul (SP)
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Conversão dos 
Créditos acumulados 
pode ser realizado 
através da conta 
bancária do  
associado, com 
valores a partir de  
R$ 50,00

Chute inicial foi dado 
foi dado no ultimo 
dia 29 de maio em 
Pinhais! Em breve, 
mais times entrarão 
em campo!

OLHO nO LanCE!

Pelota já tá 
rolando no 
Campeonato 
Metalúrgico  
de Futebol!

“Gol”! Este grito já foi 

emitido mais de 140 vezes 

no Campeonato Metalúrgico 

de Futebol de 2011, mais 

especificamente nos dias 29 

de maio em Pinhais e 19 de 

junho CIC,Araucária e Sede 

central balançarem as redes 

no último dia 19 de junho. 

Em breve será a vez dos 

metalúrgicos de São José 

dos Pinhais e Campo Largo 

mostrarem seu talento dentro 

das quatro linhas. Quer ficar 

por dentro do que acontece no 

Campeonato? Então acesse o 

simec.com.br e acessar o link 

do Campeonato!

É 
isso aí, companheiro, o 

Cartão Fidelidade do SMC 

está com mais uma grande 

novidade para você: os créditos 

acumulados já podem ser con-

vertidos em grana viva direta-

mente para sua conta corrente 

(ou poupança). Essa é mais uma 

forma que o SMC encontrou para 

beneficiar o associado. Então, 

metalúrgico, não perca tempo! 

Associe-se ao SMC e aproveite 

mais essa vantagem!

Confira no site www.simec.

com.br/fidelidade quais são as 

regras e como fazer para trans-

ferir seus créditos acumulados 

diretamente para sua conta.  

C
om uma mão de obra qualificada e com os maiores índices de produção do 

país, o PR atrai cada vez mais investidores. No primeiro semestre deste 

ano várias empresas decidiram se instalar no nosso Estado. Segundo o 

governo, cerca de 65 grupos empresariais estão em negociação para vir para cá. 

Créditos do Cartão Fidelidade  
já podem ser resgatados em dinheiro

paraná está bombando! 
Empresas trazem cada vez 
mais investimentos para cá

Além de possibilitar a conver-

são de créditos em dinheiro, o 

Cartão Fidelidade do SMC dispo-

nibiliza ainda mais uma facilidade 

para os associados do Sindicato: 

Desde o início de junho, os sócios 

do Sindicato podem pagar as suas 

contas de água e luz com créditos 

do Cartão Fidelidade. O serviço 

pode ser efetuado nas farmácias 

credenciadas da rede ForteFarma. 

Além disso, a conta de luz (Copel) 

também pode ser paga nos super-

mercados SuperDip. Este serviço 

é disponibilizado ao associado 

sem custo algum. Se você ainda 

não utiliza o Cartão Fidelidade, 

peça já o seu!

Contas de Água 
e Luz também 
podem ser pagas 
com créditos do 
Cartão Fidelidade

Entenda  
como funciona:

Como fazer a conversão

Informações 
adicionais

Serviço pode ser realizado na 
rede de farmácias ForteFarma. 
Além disso, a conta de luz 
também pode ser paga nos 
supermercados SuperDip

A 
nova diretoria da Fede-

ração dos Metalúrgi-

cos do Paraná (Fetim) 

tomou posse em 30 de junho, 

em solenidade realizada em 

Curitiba. Participaram do 

evento lideranças sindicais 

do Brasil e do Paraná, econo-

mistas, além de autoridades 

políticas do Estado. O man-

dato da nova gestão irá de 

2011 à 2017.

O presidente da Federa-

ção, Sérgio Butka ressaltou 

a importância da união e da 

organização na luta dos meta-

lúrgicos do Paraná. “Com a 

Federação, foi possível trazer 

para o Paraná, o companhei-

rismo e a solidariedade entre 

os dirigentes sindicais”. Butka 

também apontou a necessi-

dade de aumentar o trabalho 

na base. “É importante termos 

lideranças que representem 

e que escutem as demandas 

dos trabalhadores dentro das 

empresas”.    

A Federação dos Metalúr-

gicos do Paraná congrega os 

sindicatos de metalúrgicos 

de Curitiba, Paranaguá, Irati, 

Guarapuava, Pato Branco, 

Cascavel, Maringá, Londrina e 

o Sindicato dos Trabalhadores 

de Reparação de Veículos. 

Nova 
diretoria da 
Federação dos 
Metalúrgicos  
do Paraná  
toma posse

A solenidade foi 
realizada no dia 30 de 
junho em Curitiba

Nova fábrica da Volvo para 
produção de ônibus em 
Curitiba

A Volvo vai produzir na CIC o 

Hibribus, com motor elétrico e a 

Biodiesel. Novos ônibus circularão 

na cidade em 2012. A empresa vai 

investir R$ 200 milhões em Curitiba. 

Os investimentos incluem, além da 

nova planta, aumento da produção de 

ônibus e caminhões na planta atual. 

Curitiba venceu Índia e México na 

disputa pela fábrica. 

Usina de Biodiesel vai ser 
construída na Lapa

A cidade da Lapa vai receber R$ 

88,5 milhões de investimentos em 

Campeonato já começou a todo 
o vapor

André Nojima

Informe a conta bancária 

(corrente ou poupança) 

para onde você quer que o 

dinheiro seja transferido. Sele-

cione o banco, informe o número 

da agência e da conta e o valor 

desejado para o resgate, que 

pode ser de R$ 50,00 em diante.

• O resgate só pode ser trans-

ferido para contas bancárias 

que estejam no nome do 

associado.

• Transferências para Caixa 

Econômica Federal, Itaú, 

Banco do Brasil HSBC e 

Unibanco não tem custo. 

Para os demais há taxa de 

R$ 7,95.

• Cada associado pode solicitar 

uma transferência por dia.

Acesse o site www.simec.

com.br/fidelidade e 

clique no link  TRANSFERÊNCIA 

DE CRÉDITOS. 

Informe seu CPF e a senha 

do seu cartão SMC. Essa 

senha é recebida numa carta 

junto com o Cartão do Sindicato. 

Caso tenha perdido ou esque-

cido a senha, entre em contato 

com a secretaria do SMC, para 

resgatar a senha. 

O valor que você tem dis-

ponível (saldo do Cartão) 

irá aparecer na tela

Feito isso, clique em 

CONFIRMAR  e espere o 

valor ser creditado na conta 

informada. Isso leva até dois 

dias úteis. 
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uma usina de biodiesel.  A empresa 

Potencial Petróleo iniciou em junho 

a construção de uma unidade de 

processamento de soja e de produção 

de biodiesel (B100), com capacidade 

para produzir 170 milhões de litros 

de biocombustível por ano. 

Fábrica japonesa de pneus 
funda unidade em Fazenda 
Rio Grande

A indústria japonesa de pneus 

Sumitomo confirmou a instalação de 

uma unidade no município de Fazenda 

Rio Grande. O projeto prevê ampliação 

de R$ 560 milhões. O investimento é 

apoiado pelo programa do governo 

estadual Paraná Competitivo. 

Planta da Araucovai 
receber ampliações 

A planta de Arauco, em Jaguariaíva 

será ampliada, com aporte de  R$ 272 

milhões. 

Nova indústria de 
embalagens em PG

A indústria chilena BO Packaging, 

anunciou a fabricação de embalagens 

recicláveis em Ponta Grossa, com 

investimento de R$ 112 milhões. 

DEMOCRaCia

Dias 17, 18 e 19  
de agosto tem 
Eleições  
Sindicais  
no SMC

atEnção traBalhador E traBalhadora! 

Em cumprimento ao "Estatuto" do sindicato, nos 

próximos dias 17, 18 e 19 de agosto ocorrem as eleições 

sindicais do sMC. Fique ligado! Este é o momento de 

reforçar o nosso time e eleger a nossa representação 

sindical! hoje, nós, metalúrgicos de Curitiba, somos 

exemplo de luta no Brasil inteiro, graças à capacidade de 

organização e mobilização da nossa entidade sindical e 

da categoria. na Eleição sindical temos a oportunidade 

de fortalecer ainda mais essa caminhada, que nos con-

solida, cada vez mais, como referência nacional de luta. 

Por isso, participe! acesse o site do sindicato e veja o 

Edital com mais informações sobre o pleito. o endereço 

é: www.simec.com.br.
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O QUE LEVAR?

Cartão Fidelidade

Talão das contas de luz e 

água a serem pagas 

Documento de identificação 

com foto.

ONDE PAGAR?

ForteFarma: Nas lojas da 

ForteFarma, você pode 

pagar tanto a água (Sanepar) 

quanto a luz (Copel).

SuperDip: No SuperDip, você 

pode pagar a luz (Copel).

LOCALIZAÇÃO

Veja os endereços das unida-

des do SuperDip e das lojas 

da Rede ForteFarma no site 

do Sindicato: www.simec.

com.br/fidelidade


