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C
om a crise se acentuando cada vez mais, as Centrais 

Sindicais e o setor empresarial se desdobram para 

achar alternativas e construir em conjunto propos-

tas que possam barrar a crise e o desemprego. Uma dessas 

medidas é o Programa de Renovação de Frota de Veículos, 

tática que já funcionou em vários países para reaquecer a 

economia, como Alemanha, Estados Unidos e Japão. Outra 

proposta é o governo assumir o Compromisso pelo Desen-

volvimento, pacote de propostas de centrais e empresários 

com foco na retomada da economia. O problema é que o 

governo vacila e anda a passo de tartaruga demorando para 

aplicar as medidas apresentadas. 

Enquanto isso, milhares de trabalhadores amargam as filas 

do desemprego. Então nossa luta tem que ser para dar um 

chacolhão  no governo: Alô! Acorda Dilma!

Veja mais detalhes nas páginas 2 e 3!

São medidas 
de total 

importância para 
o reaquecimento 
da economia do 

país, mas governo 
dorme no ponto e 

demora a agir!

Vamos ter que 
cobrar mais 

atitude!

Em meio a tempestade 
econômica de 2015, os 
metalúrgicos da Grande 
Curitiba não baixaram a cabeça 
e foram a luta pelos acordos 
salariais que continuam sendo 
referencia para o país. Reveja os 
principais acordos conquistados 
no ano passado na paginá 3.

Enfrentar a crise e deixar as 

portas abertas para o futuro. 

O Sindicato firmou, no final 

de 2015, um convênio com 

a Universidade Positivo, para 

conceder descontos aos 

associados.  

Saiba mais na página 4.

Trabalhadores exigem 
aprovação de programa 
de renovação de frota 
e compromisso pelo 
desenvolvimento já!

ACORDA DILMA!

Apesar das dificuldades, metalúrgicos da Grande 
Curitiba conquistam importantes acordos salariais

Atenção associado(a):  
SMC inicia a entrega de material 
escolar  no dia 1º de fevereiro

SMC firma convênio com Universidade Positivo

Metalúrgicos da KYB garantiram seu reajuste salarial com aumento real

O presidente Sérgio Butka e o gerente de relacionamento da Unicenp, durante a 
assinatura do convênio

A partir do dia 1° de fevereiro os associados 

(as) que possuem dependentes em idade escolar, 

podem retirar o kit escolar SMC gratuitamente na 

sede central e em todas as subsedes.  Cada asso-

ciado cadastrado até 31/12/15 e com dependentes 

nascidos entre 2001 e 2010 tem direito a um kit 

por dependente. No ato da retirada, é necessário 

apresentar o cartão de sócio e RG. 

Mais informações: 
Sede central: 

41-3219-6494/6441 

Pinhais: 41-3219-6434 

São José dos Pinhais: 

41-3219-6413/6415 

Araucária: 

41-3219-6486 /6487 

Programa de renovação da frota de veículos ajudaria a esvaziar 
o pátio das montadoras gerando vendas, produção e empregos



A proposta de um Programa de Renovação de Frota de Veículos, construído pelas Centrais Sindicais junto com o setor empresarial é um passo 

importante a ser dado na busca pela retomada da economia e preservação/criação dos empregos no país. Um programa desse porte, seria 

benéfico não só para o setor automotivo, mas também para toda a cadeia  que esta ligada à venda e produção de veículos (veja abaixo) 

e que causa um impacto significativo no PIB  brasileiro! É por isso que estamos na pressão 

em cima do governo federal para exigir mais agilidade com as iniciativas propostas para 

o enfrentamento da crise. Quanto mais vacilo, mais a crise demora 

para acabar! Acorda Dilma e aprova a medida, pô!

Programa já foi utilizado nos 
seguintes países: Japão, 
EUA, Alemanha e México 

FONTE: RAIS

Recuperação de milhares de 
postos de trabalho

Fortalecimento da indústria 

Redução de gastos de energia 
usada para produção de metal 

Benefícios para a mobilidade 
urbana      

Redução de acidentes

Redução de emissão de poluentes

Mais de 3,43 milhões de empregos estão em jogo!

Impacto

Programa
de Renovação
da frota de
veículos

Referência

Pneumáticos 
e de 

câmaras-de-ar: 

29.858

Baterias e 
acumuladores Total:
8.318

Acessórios
para sistemas
de marcha e
transmissão

13.489 

Peças 
de direção e 
suspensão

18.203

Peças e
acessórios para 

o sistema de 
freios

15.235

Cabines,
carrocerias e

reboques

62.122

Material
elétrico e

eletrônico para
veículos

33.960

Peças e
acessórios 

para
veículos

173.649

3.430.215

Acessórios
para motor

40.847

MONTADORAS

Empregos

Empregos

Empregos

Empregos

Empregos

Empregos

Empregos

Empregos

Empregos Empregos

Empregos

121.642Transportes

1.705.585 

Concessionárias 
e postos de 

combustíveis

1.087.041 

Bancos

512.186 
Mineradoras 

87.874 

Seguradoras

37.529 

 O setor automotivo é o maior 
do país. Tudo o que acontece nele 

impacta sobre outros setores. Assim, 
a renovação de frota teria efeito não só no 

setor automotivo, mas em toda a cadeia econômica, 
causando um grande impacto no PIB, gerando 

consumo, vendas, produção e mais empregos, veja: 

Não
 é só para nós! 

É para todo o Brasil
!

Empregos

Empregos
Empregos

Empregos

Empregos
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Documento propõe ações concretas para 
que o país retome o crescimento 

RENOVAÇÃO DA FROTA

CONSENSO MOBILIZAÇÃO

Centrais e empresários firmam o 
Compromisso pelo Desenvolvimento

Metalúrgicos aposentados 
de Curitiba participam de 
Carnaval de Protesto em SP 

“Não é possível aceitar passivamente as projeções de um 

2016 perdido”. Este é um trecho da carta do “Compromisso 

pelo Desenvolvimento”, elaborada pelas centrais sindicais 

e entidades patronais. O documento, entregue ao governo 

e ao Congresso Nacional tem como objetivo estimular o 

crescimento econômico. Como cita a carta: “construir a 

mais rápida transição para a retomada do crescimento e 

do desenvolvimento econômico e social em médio e longo 

prazo, com sustentabilidade ambiental”.    

Veja algumas das ações 
propostas:

• Retomar rapidamente o 

investimento público e privado em 

infraestrutura produtiva, social e 

urbana, ampliando os instrumentos 

para financiá-la, bem como criando 

ambiente regulatório que garanta 

segurança jurídica

• Retomar e ampliar os 

investimentos no setor de energia, 

como petróleo, gás e fontes 

alternativas renováveis, em 

especial na Petrobrás

• Destravar o setor de 

construção, utilizando instrumentos 

institucionais adequados que 

garantam a penalização dos 

responsáveis e a segurança jurídica 

das empresas, com a manutenção 

da atividade produtiva e dos 

empregos

• Criar condições para o 

aumento da produção e das 

exportações da indústria de 

transformação

Confira o documento na integra 

em www.fsindical.com.br

Basta! Cansados de tanta 

palhaçada, metalúrgicos apo-

sentados de Curitiba partici-

param em São Paulo do ato 

Carnaval de Protesto para 

exigir mais atenção do Con-

gresso e do Governo às suas 

bandeiras.

Organizado pelo Sindi-

napi o evento teve até um 

Samba Enredo, mostrando a 

indignação dos aposentados 

com o descaso a que são 

submetidos. Confira algumas 

das reinvidicações:

• Aumento real para quem 

ganha acima do mínimo

• Recuperação do Poder de 

Compra

• Manutenção das Farmá-

cias Populares

• 1ª Parcela do 13º em 

Junho de 2016

• Fim do Imposto de Renda 

para os Aposentados

• Pelo direito à Desaposen-

tação

• Contra a idade mínima 

para se aposentar

Confira o Samba Enredo no 

www.simec.com.br

Olha os aposentados aí gente! Categoria fez até samba enredo para  inten-
sificar a luta contra o descaso do Governo

Sindicalistas e empresários durante encontro no dia 3 de dezembro que 
oficializou o documento pelo crescimento econômico do país

Curitiba, Janeiro de 2016 - Ed. 858 - Pág. 2



A proposta de um Programa de Renovação de Frota de Veículos, construído pelas Centrais Sindicais junto com o setor empresarial é um passo 

importante a ser dado na busca pela retomada da economia e preservação/criação dos empregos no país. Um programa desse porte, seria 

benéfico não só para o setor automotivo, mas também para toda a cadeia  que esta ligada à venda e produção de veículos (veja abaixo) 

e que causa um impacto significativo no PIB  brasileiro! É por isso que estamos na pressão 

em cima do governo federal para exigir mais agilidade com as iniciativas propostas para 

o enfrentamento da crise. Quanto mais vacilo, mais a crise demora 

para acabar! Acorda Dilma e aprova a medida, pô!

Programa já foi utilizado nos 
seguintes países: Japão, 
EUA, Alemanha e México 

FONTE: RAIS

Recuperação de milhares de 
postos de trabalho

Fortalecimento da indústria 

Redução de gastos de energia 
usada para produção de metal 

Benefícios para a mobilidade 
urbana      

Redução de acidentes

Redução de emissão de poluentes

Mais de 3,43 milhões de empregos estão em jogo!
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 O setor automotivo é o maior 
do país. Tudo o que acontece nele 

impacta sobre outros setores. Assim, 
a renovação de frota teria efeito não só no 

setor automotivo, mas em toda a cadeia econômica, 
causando um grande impacto no PIB, gerando 

consumo, vendas, produção e mais empregos, veja: 

Não
 é só para nós! 

É para todo o Brasil
!

Empregos

Empregos
Empregos

Empregos

Empregos

As engrenagens da econo-

mia brasileira precisam voltar a 

funcionar normalmente. Ou seja, 

precisamos agir para garantir a re-

tomada do crescimento econômico 

do país. Estamos em 2016 e se não 

arregaçarmos as mangas e partir 

para a luta corremos o risco de viver 

novamente um 2015, ou até pior.

Além da nossa mobilização se-

rá preciso um consenso entre vários 

setores, incluindo principalmente 

governo federal e empresariado, 

para colocarmos de uma vez por 

todas o Brasil na rota certa, na rota 

do desenvolvimento.

Recentemente, no final do ano 

passado, duas medidas surgiram 

através do movimento sindical em 

meio a esta lamentável crise política 

que por sua vez gera automati-

camente a crise econômica. Uma 

destas medidas é o Programa de 

Renovação da Frota de Veículos, 

coordenada pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores Meta-

lúrgicos, a CNTM. 

Sem dúvida, será uma das 

principais bandeiras de luta da 

classe trabalhadora. Ela será uma 

das ferramentas mais importantes 

no processo da retomada da eco-

nomia. Saiba que a nossa categoria 

está inclusa na maior cadeia econô-

mica do país, a cadeia automotiva, 

com forte peso no PIB nacional. 

Será possível alavancar as 

vendas de veículos, através de 

carros usados, como forma de 

pagamento na compra de um 

carro ou caminhão novo. Com 

isso, aqueles postos de trabalho, 

ceifados no decorrer do tenebroso 

2015 poderão ser recuperados. 

Além de impactar economicamen-

te, o programa vai influenciar na 

questão ambiental com a redução 

de poluentes e também na segu-

rança dos motoristas.

Outra medida, ou melhor, outra 

bandeira de luta crucial para mudar 

este quadro será a implantação do 

Compromisso pelo Desenvolvi-

mento, unindo centrais sindicais e 

empresários. O objetivo é retomar 

o crescimento econômico principal-

mente através de investimentos em 

infraestrutura.

As oportunidades de reação 

estão aí, na nossa frente. Agora 

será preciso partir para a nossa 

tradicional mobilização para fazer 

de 2016 o ano da reação. Retomada 

econômica já! 

Sérgio Butka,  
Presidente do SMC

Retomada 
econômica já!
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Estamos 
em 2016 
e se não 

arregaçarmos as 
mangas e partir 
para a luta corremos 
o risco de viver 
novamente um 2015

RETROSPECTIVA

Confira alguns dos acordos conquistados 
em 2015 e prepare-se para a luta deste ano

Mesmo com toda a turbulência no ano 

passado, os metalúrgicos da Grande Curitiba 

partiram para a luta e conquistaram acordos 

salarias que ainda continuam sendo referência 

para o país. Fato que pode servir de combustí-

vel para as mobilizações deste ano! Prepare-se 

para a luta! Veja a tabela abaixo. 

Saiba mais sobre os acordos salarias fecha-

dos em 2015 em www.simec.com.br 
Agora é olhar para frente e focar na 

mobilização de 2016! Trabalhadores da Renault garantiram aumento real
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ACORDOS SALARIAIS 2015

EMPRESAS DATA-BASE VALE-MERCADO PLR

Renault INPC + 2,5% de aumento real INPC + 2,5% de aumento real R$ 27.200,00

JTEKT INPC + 2,5% de aumento real INPC + 2,5% de aumento real R$ 10.183,00

Aker Solutions INPC + 2,5% de aumento real INPC + 2,5% de aumento real R$ 18.032,00 +2,5% de aumeto real 

CNH INPC + 2,5% aumento real 11 % de reajuste R$ 14.000,00

SMP INPC + 2,5% aumento real INPC + 2,5% aumento real R$ 14.145,00  + 2,5% de aumento real +INPC

Brafer INPC + 2,5% aumento real INPC + 2,5% de aumento real R$ 15.700,00

KYB INPC + 2,5% de aumento real INPC + 2,5% de aumento real R$ 13.500,00

Bosch INPC + 2,5% de aumento real xxx R$ 8.000,00

WHB INPC + 2,5% de aumento real INPC + 2,5% de aumento real R$ 15.196,00

Trox INPC + 2,5% de aumento real R$ 350,00 R$ 10.000,00

Volkswagen  correção pelo INPC xxx
Reajuste de 11% (comparação com 2014/ percentual válido 

caso atingimento das metas)

Volvo  correção pelo INPC INPC manutenção mesmo teto 2014 (R$ 30.000,00)
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Proposta, aprovada pelo Congresso e defendida 
pela Força Paraná, iria por às claras o tamanho do 
rombo que a dívida causa aos cofres públicos para 
favorecer banqueiros 

CANETADA DO CAPETA

OPORTUNIDADE

Através de convênio 

com a Método Interage de 

Ensino, empresa especiali-

zada em cursos de qualifi-

cação digital, o Metalcursos 

oferece 30 cursos digi-

tais de capacitação 

profissional de 

modo acessível,  

interativo e efi-

caz. Aproveite. 

Veja abaixo como 

funciona o Metal-

cursos: 

É simples! Com 

apenas uma licença, 

válida por um ano, 

até cinco pessoas 

de uma mesma 

família poderão 

ter acesso aos 

30 cursos digitais 

que o MetalCursos 

oferece. Tudo sem 

sair de casa. Basta 

instalar o programa 

no seu computador 

e ter internet para 

poder acessá-lo.

Como funciona o MetalCursos? 

Para saber mais sobre o MetalCursos 
acesse os vídeos explicativos no  
www.metalcursos.com.br

Dilma veta auditoria da 
dívida pública brasileira

MetalCursos: 30 cursos de 
capacitação profissional

Universidade Positivo: 15% de desconto 
na mensalidades

Aproveite os novos convênios do Sindicato 
e se qualifique, associado e associada!

D
ecepção! Esse  é o senti-

mento  das entidades que 

integram o Movimento 

Auditoria Cidadã da Dívida, entre  

eles, a Força Paraná. Depois de 

muita luta e pressão no Con-

gresso Nacional, finalmente o 

Movimento havia conseguido 

fazer com que o Congresso 

aprovasse  a realização de uma 

auditoria na dívida pública do 

Brasil. Quando todos comemora-

vam, veio  o balde de água fria: 

a presidente Dilma Rousseff deu 

um canetada e vetou a proposta  

jogando por terra a chance dos 

brasileiros saberem qual o real 

tamanho do rombo que a dívida 

causa aos cofres públicos. 

Segundo o Movimento Audito-

ria Cidadã da Dívida, o país gasta 

46% do seu orçamento anual 

para pagar juros a banqueiros e  

ao sistema financeiro. Ou seja, 

dinheiro que poderia ser usado 

para melhorar a saúde, a educa-

ção ou para evitar o ajuste fiscal, 

está indo  direto para os bolsos 

dos banqueiros de mão beijada 

com a permissão do governo. 

Vergonha!

A Unicenp é reconhecida 
como uma das maiores univer-
sidades do Brasil, pela exce-
lência da sua infraestrutura e 
metodologia de ensino. Possui 
27 cursos de graduação tec-
nológica e dezenas de cursos 
de especialização e extensão. 

E você, vai ficar 
fora dessa?

O metalúrgico da GT Technologies, Noer de 
Oliveira Ortiz, não perdeu tempo e já fez a 
sua inscrição

NÃO FIQUE  
DE FORA!

Adquira sua licença 
em 10 parcelas de  

R$ 35,00 pelo Cartão 
Fidelidade!

Acesse:  
www.metalcursos.com.br

Em setembro de 2015, a Força PR realizou,  em Curitiba, um seminário sobre a dívida pública onde foi mostrado como existe todo um sistema montado para turbinar 
a dívida através do aumento de juros para favorecer banqueiros com o dinheiro público

Exemplo do Equador!
Em 2007, o Equador realizou uma auditoria da sua divida. 

O resultado mostrou várias ilegalidades que eram cometidas 

para gerar juros  e aumentar o endividamento  do país com 

o sistema financeiro. Do total da dívida, apenas 30% era 

verdadeira. Com o resultado em mãos, o país, cancelou 

o restante da dívida e teve mais dinheiro para investir em 

educação, saúde e outros programas sociais.

Luta continua
Passada a frustação, o Movi-

mento agora vai continuar a pres-

são pela realização da Auditoria 

Cidadã da Dívida. “Não dá para 

admitir isso. Agora vamos lutar 

para derrubar o veto no Con-

gresso”, diz o vice-presidente da  

Força, Sérgio Butka.

R$ 978 
bilhões
é o quanto o país 
pagou só de juros 
e amortização aos 
bancos em 2015

Com esta parceria o associado do SMC e seus dependentes terão desconto 

de 15% no valor das mensalidades para cursos de extensão, pós-graduação e 

graduação tecnológica nas modalidades presencial e à distância (exceto para 

o curso de pilotagem profissional). O benefício também vale para o primeiro e 

segundo ano do ensino médio. Para ganhar o desconto basta solicitar ao Sindicato 

uma declaração que comprova a sindicalização e apresenta-la no ato da matrícula. 

Aproveita associado e associada!

Mais informações em www.simec.com.br ou pelos telefones:
Sede central: 41-3219-6494/6441 Pinhais: 41-3219-6434 São José dos Pinhais: 41-3219-6413/6415 Araucária: 41-3219-6486 /6487 


