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Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba

Domingo - 18 de maio
tem a Metalfest

Shows musicais, sorteio
de prêmios, churrasco e
várias outras atrações estão
programadas para a festa
da família metalúrgica.
Traga sua família, amigos
e venha para um dia de
encontro e diversão com
os companheiros de luta.
Saiba tudo o que vai rolar na
Metalfest nas páginas 2 e 3.

Acordos salariais continuam a todo vapor

Mobilização dos trabalhadores tem garantido a conquista de aumento real, PLR, vale mercado e outros
benefícios. Confira na página 4

Quem mobiliza, conquista: Metalúrgicos da AAM do Brasil e da JTEKT aprovam acordo salarial

Confira o resultado das
eleições para Delegado
de Fábrica
Na última semana de abril, foram
realizadas as eleições para delegado de
fábrica. Democraticamente, os trabalhadores escolheram seus representantes
pelos próximos dois anos para lutar por
melhores condições de salário, trabalho
e mais direitos. Acesse o site do Sindicato e confira o resultado.

Dia Mundial em Memória às
Vítimas de Acidentes de Trabalho e
Doenças Ocupacionais

Confira onde
foram as eleições:
AAM, Brafer, Fermax,
Furukawa, GL, Haarslev, Hubner, Perfecta,
Leogap, Methal Company, Nilko, Bosch,
Trox

No último dia 28 de abril, o
mundo lembrou as vítimas de
acidente e doenças de trabalho.
Em Curitiba e São José dos
Pinhais, o Sindicato esteve na rua
realizando ações de conscientização a respeito da necessidade de
ambientes e práticas de trabalho
mais seguros para os trabalhadores e trabalhadoras.

5.000

SMC passou o dia alertando para a
necessidade de mais segurança no local
de trabalho. Confira no site da Metaltv:
www.metaltv.com.br

trabalhadores
morrem por dia
vítimas de acidente
de trabalho no
mundo*
*Fonte: OIT – Organização Internacional do Trabalho
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Conquista de acordos
continuam a todo vapor!

Mobilização
continua trazendo
avanços para os
trabalhadores.
Confira:

Sérgio Butka,

Presidente do SMC
A linha está dada, companheirada! Esse ano a nossa luta
é por mais e melhores empregos.
Infelizmente, mais uma vez, o
grande capital quer jogar a conta
da sua incompetência nas costas

WHB

Aethra

Maringá Soldas

Pial Legrand

Reajuste salarial: 2,5% de A.R* + INPC
PLR: 14.644,00 (100% das metas)
Vale-mercado: R$ 300,00
Nº de trabalhadores: 1800
*Aumento real

Reajuste salarial: 2,5% de A.R* + INPC
PLR: R$ 9.540,00 (100% das metas)
Abono: R$ 4.610,00
Nº de trabalhadores: 900
*Aumento real

Reajuste salarial: 2,5% de A.R* + INPC
PLR: R$ 7.000,00 (100% das metas)
Vale-mercado: R$ 300,00
Nº de trabalhadores: 160
*Aumento real

Reajuste salarial: 3,0% de A.R*
+ INPC
PLR: Correção pelo INPC +
3,5% de A.R* (100% das metas)
Abono: Correção pelo INPC +
3% de A.R* (100% das metas)
Nº de trabalhadores: 600
*Aumento real

do trabalhador. Se o mercado
está em baixa como dizem, o
trabalhador não pode pagar por

JTEKT

isso. A produção foi realizada. O

Reajuste salarial: 2,5% de
A.R* + INPC
PLR: R$ 9.386,00 (100% das
metas)
Abono: R$ 4.755,00
Vale-mercado: R$ 273,00
Nº de trabalhadores: 410
*Aumento real

trabalho foi feito. A qualidade foi
mantida. Se não estão vendendo,
que abaixem a sua margem de
lucro, que hoje é a mais alta do
mundo, segundo especialistas do
mercado.
Infelizmente, esse é o pro-

AAM do Brasil
Reajuste salarial: 2,5% de
A.R* + INPC
PLR: R$ 14.644,00 (100%
das metas)
Nº de trabalhadores: 840
*Aumento real

E mais: Faurecia, Metapar, Volvo, Renault,
Volkswagen, Bosch, Maflow, TK Presta, SMP,
Pirelli, Magna Cosma, Keiper, Johnson Controls, Benteler e Aker Solutions

Na luta: Seccional, SRM, Neortho,
Techmetal, Neodent, Perfecta, Perkins,
Leogap, Trox, Furukawa, Modelo, Pinfer,
ADM, Metal Kraft, PK Cables e Schwarz

Mais informações sobre
os acordos salariais você
confere no site do Sindicato:
www.simec.com.br.

blema do patronato no Brasil.
Querem ganhar sempre. Choram
que os impostos são altos, mas
ganham bilhões em isenções,
incentivos e outros benefícios
fiscais. Na hora de negociar
salários e valorizar a mão de
obra, batem o pé e apelam para o

Show de solidariedade marca
o 1º de Maio da Força Sindical

assédio moral, o judiciário e para
a polícia. Não oferecem nenhuma
a preservação e manutenção dos
empregos. E não são cobrados
por isso.
Agora, apesar de todas essas
vantagens, querem forçar o go-

200 mil

75

contrapartida como, no mínimo,

TONELADAS
DE ALIMENTOS
ARRECADADOS

PESSOAS
EM TODO O
PARANÁ

verno a conceder mais isenções

Evento dos
trabalhadores
ocorreu
simultaneamente
em mais de 20
cidades do estado.
Dia foi marcado por
diversas atividades,
shows, diversão
e luta contra a
corrupção eleitoral
em todo o Paraná.

ameaçando os trabalhadores
com demissões. Isso é inadmissível e não será tolerado.
Vamos pressionar para que o
nível de emprego exigido para
quem recebe subsídios estatais
seja mantido. Nos obrigamos a
fazer o lay-off para não prejudicar os trabalhadores. Porém,
entendemos o lay-off como uma
medida emergencial apenas. As

Piso Regional
do Paraná é
reajustado

empresas que tirem o cavalo
da chuva se pensam que vão
ficar se beneficiando do seguro
desemprego do trabalhador.
Em vez de ficar enviando os

CURITIBA

subsídios que recebem como remessa de lucros para o exterior,
que as empresas apliquem esse
dinheiro na vinda e produção de
novas tecnologias e produtos, o
que vai garantir a geração de
novos empregos, mais competitividade e, inclusive, preços mais
baratos, o que eleva as vendas.

Como tradicionalmente
acontece, o governador do
estado assinou o reajuste
do Piso Minimo Regional
do Paraná. Conquista
histórica dos trabalhadores
do estado, o índice de
7,34% foi construído em
negociações lideradas pela
Força com o governo. Os
novos valores vão de R$
948,20 a R$ 1.095,60, o
que mantêm o Mínimo
do Paraná como o maior
do país.

Vamos pressionar para que
as empresas cumpram com sua
obrigação de manter o nível
de emprego. Essa é a nossa
luta. Vamos nos manter unidos

ARAUCÁRIA

e mobilizados para garantir que
a conta não fique nas nossas
costas! Vamos pra luta, companheirada!
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Veja mais fotos do
1º de Maio no Facebook
do Sindicato
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