
Diretor Responsável: Sérgio Butka - Jornalista Responsável: Gláucio Dias

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba Edição 890 - Janeiro de 2019

Filiado à

FIQUE LIGADO
• A proposta oficial é esta que está sendo apresentada. 
• Ela foi construída na mesa de negociação na última 

sexta-feira (4) com Sindicato e empresa. 
• Qualquer outra proposta que esteja circulando por aí é  

FAKE NEWS! Não caia nestes boatos! 

Tá rolando no Brasil uma onda, 

uma moda, um canto de sereia de 

que “acabar com direitos dos traba-

lhadores vai ser bom pra todos”. Uma 

baita lorota de patrão, mas tem muito 

PEÃO aplaudindo. 

Se essa moda avançar, em vez 

da gente ficar cada vez mais perto 

de trabalhadores de países como 

Alemanha e Noruega, que têm di-

reitos, salário, trabalho e vida digna, 

vamos pro lado de uma Filipinas ou 

China, que têm escravos famintos 

sem dignidade e sem direitos.

SÉRGIO BUTKA, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos da 
Grande Curitiba, da Força Sindical 
do Paraná e da Federação dos 
Metalúrgicos do Paraná

TORCEMOS PELO BRASIL, MAS NÃO PODEMOS DAR NOSSO COURO DE BRINDE PRO PATRÃO!!
Todos sempre torcemos pelo Brasil e pelo seu avanço, mas isso não significa que devemos aceitar cegamente as 
buchas que patrão e governo querem enfiar na goela do povo. Decisões boas são sempre aplaudidas e comemoradas, 
mas retrocessos como implantar uma CARTEIRA DE TRABALHO SEM DIREITOS devem ser denunciados e combatidos! 

Temos que acordar!! Estamos juntos no mesmo barco e é justamente por isso que não devemos aceitar estes desmandos. 
Se engolirmos seco essa tal carteira sem direitos, vamos estar cada vez mais longe do sonho de ser um país desenvolvido 

como Alemanha ou França, onde se respeitam direitos e trabalham com qualidade! Acorda! Reaja! Antes que seja tarde!

Olha essa agora... Patrão e go-

verno se abraçaram e tão propondo 

uma nova carteira de trabalho, sem 

NENHUM direito, sem NENHUMA 

obrigação e sem NENHUMA garan-

tia. Se essa projeto andar, veja ao 

lado o que acontece:

ATÉ QUANDO 
VOCÊ VAI 
APLAUDIR A 
RETIRADA DE 
DIREITOS?

FALA DO PRESIDENTE!

• Fim do 13º Salário
• Jornada de 10 horas ou mais
• Fim das férias
• Sem garantia de salário 

mínimo
• Sem garantia de descanso 

semanal
• Fim do FGTS
• Fim da Aposentadoria

VOCÊ VAI ACEITAR  
ISSO CALADO, COMO  
UMA OVELHA MANSA??



COMISSÃO DA CÂMARA APROVA LEI 
QUE LIBERA JORNADAS DE 10 HORAS

CENTRAIS SE MOBILIZAM CONTRA  
O FIM DA APOSENTADORIA

JÁ TÍNHAMOS AVISADO!  
QUEREM ACABAR COM A JUSTIÇA  
DO TRABALHO!

A Voz do Metalúrgico é um órgão de  

informação e luta dos trabalhadores  

metalúrgicos da Grande Curitiba. Publica-

do há 32 anos, desde setembro de 1986.  
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EXPEDIENTE

Acabou de ser aprovada 
pela CCJ da Câmara Federal a 
proposta que libera jornadas 
de 10 horas e também reduz o 
aviso prévio e tempo para se 
entrar com ações trabalhistas. 
Ela já está pronta para ser votada 
pelos deputados federais.

Em reunião realizada no último dia 15, as centrais 

sindicais já iniciaram a preparação de uma nova Greve 

Geral caso a proposta de Reforma da Previdência, 

que acaba com a Aposentadoria do Trabalhador, seja 

colocada em votação!

Segundo levantamento recente do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
(Sindifisco Nacional), a tabela do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) está 95,46% defasada, ou seja, 
estamos pagando MUITO mais imposto do que 
deveríamos. 

Serão pagos R$ 101,3 mil a três senadores eleitos pelo 
Distrito Federal, a título de “auxílio-mudança” – mesmo eles 
já morando em Brasília. Cada um receberá uma “ajuda” 
de R$ 33.763 (um mês de salário) só para “compensar as 
despesas com mudança e transporte”.

Além de cortar mais direitos com a PEC 300, 
empresários agora querem também o fim da 
Justiça do Trabalho, assim ficarão livres para te 
explorar ainda mais sem sofrer qualquer tipo de 
punição. 

ENQUETE! 

www.simec.com.br 

Você é a favor ou 
contra esse projeto? 
Vote no site do Sindicato! 

BORA PRA LUTA!

TETÃO! 

DEFASAGEM NA TABELA DO IR 
CHEGA A MAIS DE 95%

SENADO VAI PAGAR ‘AUXÍLIO-
MUDANÇA’ A SENADORES QUE  
JÁ MORAM EM BRASÍLIA

IMPOSTO 

DE RENDA


