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Filiado à

Paraná

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba

Dia 30 de junho
tem assembleia!

Participe!

Conquistas, acordos fechados e mobilizações! Muita luta
marcou o ano de 2013. Por isso, o Sindicato convoca todos
os associados e associadas para a assembleia de análise e
prestação de contas do que foi realizado em 2013 . Participe!

Serviço: Assembleia geral
Data:
30/06/2014

(segunda-feira)

Hora:
19h

Local:
Auditório da sede do Sindicato
(rua Lamenha Lins, 981 – centro)

Confira nas
páginas 2 e 3
alguns números
do SMC em
2013

FORÇA SOLIDÁRIA

Mais de 20 mil metalúrgicos doam recursos
para os desabrigados pelas chuvas no Paraná
Trabalhadores doaram R$ 2 cada um.
Além disso, postos de coleta foram
colocados nas empresas para a doação
de mantimentos, agasalhos e outros itens
pedidos pela Defesa Civil. Vamos ajudar,
companheirada! Pág. 4

Chuvas devastaram milhares de casas. Procure na sua empresa um dos postos
de coleta para fazer sua doação e ajudar as famílias desabrigadas

Sérgio Butka reassume
a Força Sindical do
Paraná
Com licenciamento de
Nelson Silva de Souza,
o Nelsão da Força, que
saiu para disputar uma
cadeira na Assembleia
Legislativa do Paraná,
Butka volta a ser o
presidente da entidade.
Pág. 4

Mais de 80 acordos entre
PLR e data base já foram
fechados este ano
Confira o top 15 dos acordos fechados até agora em 2014.

EXEMPLO

Metalúrgico completa 50
anos como sócio do SMC
Benjamim Gunha, trabalhador da Trutzchler, se
filiou ao Sindicato em 1964 e é testemunha viva do
crescimento e modernização do SMC. Pág. 4
SÉRGIO BUTKA:

Nossa luta é para que o Brasil seja campeão
em desenvolvimento e justiça social

Pág. 4

EMPRESA

SOMA DE PLR, ABONO
E VALE-MERCADO
(12 MESES)

VALOR INJETADO
NA ECONOMIA DO
PARANÁ

Volvo

R$ 34.200,00

R$ 123.120.000,00

Renault

R$ 28.400,00

R$ 170.400.000,00

Aker

R$ 21.632,00

R$ 17.305.600,00

Magna Cosma

R$ 18.553,88

R$ 7.607.090,80

Aethra

R$ 18.400,88

R$ 16.560.792,00

CNH

R$ 18.320,00

R$ 36.640.000,00

AAM do Brasil

R$ 18.244,00

R$ 15.324.960,00

Faurecia

R$ 17.823,00

R$ 16.040.700,00

WHB

R$ 17.524,00

R$ 31.543.200,00

Jtekt

R$ 17.417,00

R$ 7.140.970,00

SMP

R$ 17.145,00

R$ 12.858.750,00

PK Cables

R$ 17.145,00

R$ 12.001.500,00

Brafer

R$ 17.060,00

R$ 15.354.000,00

TK Presta

R$ 17.015,84

R$ 2.382.217,60

Keiper

R$ 16.522,84

R$ 3.304.568,00

R$ 487.584.348,40
*Todos os acordos foram fechados com 2,5% de aumento real +INPC
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Confira o RaioMuita luta e mobilização marcou
o ano em 2013. Confira alguns
números da atuação do SMC
no ano passado e participe da
assembleia de balanço e prestação
de contas que acontecerá no dia
30 de junho! Todo associado e
associada está convocado!

23.902

trabalhadores terminaram
2013 como sócios do
Sindicato

Data base e PLR

Brafer

Magna Cosma

As lutas por mais salários, benefícios e melhores condições
de trabalho marcaram o ano.

260

acordos de
data base

117

acordos de
PLR

R$
768.722.979,97
foi o volume total de
acordos fechados

Faurecia

Aker Solutions

Trabalhadores da Volvo conquistaram a
maior PLR do Brasil: R$ 30.000,00

Estrutura que faz a diferença
Pode até não ser percebido, mas por trás de toda conquista existe uma grande estrutura para auxiliar e garantir o sucesso nas negociações.
Caminhão de som, manutenção de assessoria jurídica e de comunicação, produção de faixas, jornais e boletins, incontáveis reuniões entre Sindicato e empresa... o Sindicato investe pesado para garantir a mobilização e uma negociação firme e positiva para o trabalhador.

Assessoria Jurídica
Caminhão de som

Comunicação

Cerca de 1.700 reuniões de
negociação foram realizadas
em 2013

Inclusão: em 2013, o SMC passou a contar com tradutores de libras nas assembleias de empresas com grande
concentração de trabalhadores surdos

Serviços

O Sindicato tem a disposição dos associados diversos serviços entre cursos,
assessoria jurídica e trabalhista, assistência médica e odontológica, entre
outros. Confira como foi 2013:

1.241 atendimentos jurídicos

(cíveis e traba-

lhistas)

1.176 declarações de Imposto de Renda
706 tratamentos odontológicos
5.109 atendimentos Metalsaúde (consultas,

5.256 kits de materiais
escolares foram entregues

exames, raio-x e etc)

11.063 homologações realizadas

420 alunos entre associados e dependentes
participaram dos cursos de inglês, mecânica
básica e programador de
CNC oferecidos pelo SMC

8.719 Cartões Fidelidade
emitidos para uso em farmácias, clinicas, exames, etc)

www.simec.com.br
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-x do Sindicato em 2013
Lutas e mobilizações pelos
direitos dos trabalhadores
Além da luta por melhores salários e benefícios, 2013 ficou
marcado por várias outras mobilizações pelos direitos dos
trabalhadores e por um Brasil mais justo e democrático!
• Metalúrgicos exigem mais atenção aos direitos dos trabalhadores na
7º Marcha da Classe Trabalhadora, em Brasília
• Grandes manifestações por toda Curitiba e RMC no Dia Nacional
de Lutas pela aprovação da pauta trabalhista

Departamentos
O SMC possui 4 departamentos específicos que dão maior atenção
a sua área de atuação. O objetivo é que cada departamento possa
pensar e propor estratégias, ações e projetos que venham de encontro
às preocupações de cada segmento social a que é responsável.

Departamento da mulher
• Igualdade de condições salariais e de trabalho;
• Luta contra o assédio moral ,
sexual e a violência doméstica,
através do projeto Março Laranja;
• Mais participação política e
sindical

Departamento da
juventude

Departamento dos
aposentados
• Lutar pelo fim do Fator Previdenciário
• Reajuste com aumento real
para as aposentadorias
• Criação da Secretaria Nacional do Idoso

Departamento de Saúde
e Segurança
• Desenvolver políticas públicas de prevenção e segurança no trabalho
• Assessorar e defender as
vítimas de acidente de trabalho e doenças ocupacionais
• Qualificar dirigentes sindicais e cipeiros

Em 2013 aconteceu o 1º Encontro
da Juventude Metalúrgica do SMC

• Debater e lutar por alternativas
à jornada dupla (trabalho de dia e
estudo à noite);
• Mais qualificação profissional
para 1º emprego;
• Valorização do menor aprendiz;

• Metalúrgicos da Grande Curitiba marcam presença durante
Congressos estadual e Nacional
da Força Sindical
• Apoio da Força e do SMC
impede fechamento de projeto
olímpico nacional de ginástica
artística

Lazer

• Luta contra o amianto
• Mais de 15 mil metalúrgicos
participam dos protestos contra a hora extra abusiva

Em 2013, o
Departamento de Saúde
do SMC atendeu 157
trabalhadores e abriu 111
CATs - Comunicação de
Acidente de Trabalho

O Sindicato possui uma superestrutura de lazer para a diversão e descanso
dos associados e suas famílias:

Colônia de Férias em Matinhos:

2.331

associados
foram
sorteados
para a
Colônia em
2013

MetalClube de Campo em SJP

199

associados
foram
sorteados em
2013

• Sindicato intensifica a luta
contra a corrupção e por
Eleições Limpas

• Protestos marcam a luta contra o PL 4330, que acaba com
direitos dos trabalhadores

Em 2013, o Sindicato
deu mais um passo
rumo a modernização
inaugurando a nova
Subsede de São José
dos Pinhais.

A nova estrutura vai
beneficiar mais de
30.000 metalúrgicos
da região.

Centro de Lazer de Matinhos

Conselhos
Além da luta em porta de fábrica, o SMC atua em vários conselhos públicos, tanto estaduais como municipais, formulando
propostas de políticas públicas para melhorar a vida da população: O Sindicato fechou 2013 tendo cadeiras nos:
Conselho da Previdência
Social do Paraná;

Conselho Municipal de Saúde
de Curitiba;

Conselho Municipal de Política
Étnico Racial de Curitiba e
Campo Largo;

Conselho Municipal do
Trabalho de Curitiba, Pinhais e
São José dos Pinhais;

Conselho Superior da
Universidade Federal do
Paraná;

Conselho do Trabalho de
Pinhais;

Grupo Gestor da Agenda do
Trabalho Decente do Paraná e
de Curitiba;
Diretoria do Dieese Estadual;

Conselho Estadual do
Trabalho;
Fórum permanente de Saúde
do Trabalhador no Ministério
Público do Trabalho;

EDITORIAL

Nossa luta é para
que o Brasil seja
campeão em
desenvolvimento
e justiça social
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ELEIÇÕES 2014

Sérgio Butka reassume a
Força Sindical do Paraná
Com licenciamento de Nelson Silva de Souza,
o Nelsão da Força, que saiu para disputar uma
cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná,
Butka volta a ser o presidente da entidade.

A

Sérgio Butka,

Presidente do SMC

C

arregada de polêmicas,
a Copa do Mundo começou no Brasil. Além
do superfaturamento de dinheiro público utilizado nas obras
dos estádios, os brasileiros
tiveram que engolir a seco os
desmandos e a ingerência da
Fifa, que muitos vezes chegou
a transgredir a própria Constituição e leis brasileiras. Uma vergonha. Não nos esqueçamos:
a Fifa é uma empresa privada.
Seu único objetivo é o lucro,
e para conseguir o máximo de
lucro, não liga em deturpar o
sentido real da Copa, que é o
da confraternização dos povos.
Infelizmente, nós, trabalhadores, já estamos acostumados com esse beija mão dos
governantes ao empresariado
do grande capital e das multinacionais. Todos os dias, os
Sindicatos e trabalhadores tem
que se mobilizar para lutar
contra os ataques às leis e
direitos trabalhistas, contra os
desmandos e a ingerência do
poder judiciário em relação à
organização dos trabalhadores,
contra a utilização do poder público e da polícia para intimidar
a luta por melhores salários e
condições de trabalho. É uma
luta, onde os trabalhadores são
obrigados a matar um leão por
dia se quiserem ter seus direitos
respeitados.
E tudo isso, para garantir
que o país continue avançando
rumo ao estado de direito e
democracia que sonhamos para
nossos filhos e netos. A nossa
luta, a luta dos trabalhadores é
para que o Brasil seja campeão
não somente no futebol, mas
também de desenvolvimento,
justiça social e igualdade de
oportunidades. É para isso que
colocamos o coração no bico da
chuteira todos os dias, levantando cedo, faça chuva ou sol, para
enfrentar a batalha diária e lutar
pela construção do país.
Desejamos uma boa Copa
para o Brasil e damos as boas
vindas a todos os turistas e
estrangeiros que vieram para
o país. E que, mesmo com a
Fifa e com nossos problemas
nacionais, essa possa ser uma
festa de verdadeira confraternização entre os povos e os
trabalhadores do mundo todo.

Força Sindical do Paraná trocou de
comando. Quem reassume o posto
a frente da entidade é o presidente
do SMC, Sérgio Butka. Ele entra no lugar
do Nelsão da Força, que se licenciou para
disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná nas eleições desse ano

pelo Partido Solidariedade (SDD). Quem
também se licenciou foi Paulo Zanetti,
secretário-geral da Força PR, que disputará
uma vaga para deputado federal também
pelo Solidariedade. Em seu lugar assume a
secretaria-geral, Jamil D’avila, também dos
metalúrgicos.

Força PR terá vários candidatos
nas eleições desse ano

Congresso Nacional: Em sua maioria formado por deputados ligados ao grande capital e ao patronato. Tá na hora de termos mais
representantes dos trabalhadores

A Força está incentivando suas
lideranças estaduais e também as
lideranças políticas e comunitárias,
parceiras da entidade à disputarem
as eleições desse ano.
“Hoje, se olharmos para o Congresso Nacional, vamos perceber
que a maioria dos políticos estão
aliados com o grande capital e o

SOLIDARIEDADE

Mais de 20 mil metalúrgicos doam recursos
para os desabrigados pelas chuvas no Paraná
Trabalhadores doaram R$ 2 cada um. Além disso, postos de coletas foram colocados
nas empresas para a doação de mantimentos, agasalhos e outros itens pedidos pela
Defesa Civil. Vamos ajudar, companheirada!

S

olidariedade! Cerca de 20
mil metalúrgicos aprovaram,
em assembleias, em porta
de fábrica, o desconto em folha de
R$ 2,00 de cada um para serem
doados para as famílias vítimas das
enchentes que devastaram o Paraná
nos últimos dias. Até o fechamento
desta edição, já tinham feito a doação, os trabalhadores da Renault,
Volkswagem, Bosch, CNH, WHB
Fundição e Usinagem, PK Cables,
Faurecia, Aker Solutions, Furukawa,
das empresas do PIC da Audi, Volvo
e Trox. O dinheiro será entregue
para as autoridades responsáveis
pelo socorro às vítimas.

Força Solidária e postos de
coleta nas empresas
Além disso, o Sindicato instalou
postos de coleta nas empresas para
a arrecadação de mantimentos,
agasalhos e outros itens solicitados
pela Defesa Civil. A iniciativa faz
parte da Campanha Força Solidária,
de ajuda aos desabrigados e que
a Força Sindical do Paraná lançou
junto aos seus Sindicatos filiados em
todo o estado. “Se cada um ajudar
um pouquinho, isso pode multiplicar para minimizar os transtornos
causados pelas enchentes”, afirma
o coordenador do Força Solidária,
Sérgio Butka.

CONQUISTA

Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba.
Sede: Rua Lamenha Lins, 981, Rebouças, Curitiba
- Paraná. Tel.: 3219-6400 - Fax: 3219-6455. Subsede CIC:
3219-6405. Subsede São José dos Pinhais - Tel.: 32196413. Subsede Pinhais - Tel.: 3219-6434. Subsede Campo
Largo - Tel./fax: 3219-6466. - Subsede Araucária - Tel.:
3219-6486 - Site: www.simec.com.br
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PK: Metalúrgicos se unem para amenizar os sofrimentos provocados pelas enchentes

EXEMPLO

Congresso aprova gasto anual
de 10% do PIB para educação

SMC homenageia metalúrgico
com 50 anos de sindicalização

Pressão valeu e bandeira de luta da Força Sindical
promete revolucionar a educação no Brasil

Benjamim Gunha, metalúrgico da Trutzchler
completa esse ano meio século de associação
à organização e à luta dos trabalhadores
metalúrgicos por melhores condições de vida

Expediente

A Voz do Metalúrgico é um órgão de informação e luta dos trabalhadores metalúrgicos da Grande Curitiba. Publicado
há 27 anos, desde setembro de 1986.
Diretor responsável: Sérgio Butka.

patronato. O resultado disso é
a pauta trabalhista engavetada
no Congresso. Por isso, estamos
lançando candidatos que já tem
um histórico de lutas real pelos
trabalhadores e que sabemos que
irão brigar pelas nossas bandeiras”
afirma o presidente em exercício da
Força PR, Sérgio Butka.

A reivindicação dos 10% do PIB na educação foi umas das principais reivindicações
da Força no Dia Nacional de Lutas que aconteceu ano passado

U

ma das mais importantes
reivindicações da Força se
tornou realidade no último
dia 3 de junho. A proposta de lei
que eleva o investimento de 10%
do Produto Interno Bruto (PIB) do
país em educação foi aprovada
pelo Congresso. A evolução será
gradativa, passando dos 5% gastos
hoje, até 10% em 2024. Segundos
especialistas, se o dinheiro for bem

aplicado, o Brasil passará por uma
verdadeira revolução na educação.
A conquista só foi possível graças a pressão dos trabalhadores.
A Força Sindical sempre esteve à
frente dessa bandeira. “A aprovação
da lei é um primeiro passo. Agora é
ficar em cima e fiscalizar para que
realmente a lei e o dinheiro sejam
bem aplicados”, advertiu o presidente do SMC, Sergio Butka.

Um exemplo de consciência
da luta! O metalúrgico Benjamim
Gunha, trabalhador da Trutzchler,
completa esse ano 50 anos como
associado ao Sindicato.
Memória viva da história do SMC,
Gunha se orgulha do nível que o
SMC atingiu nos últimos anos, sendo
hoje um dos maiores Sindicatos do
Brasil. “Fico muito feliz com essa
homenagem. É uma honra para mim
participar do Sindicato e dessa categoria como sindicalizado”. Afirmou
Quer saber mais um pouco da
história do SMC, acesse o site do
Sindicato e leia a matéria completa
sobre os 50 anos de associado
de Benjamim Gunha: www.simec.
com.br

50 anos de SMC: Benjamim Gunha
segura a sua primeira carteira de
sócio, do ano de 1964

