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LUTA CONTRA O FIM DA
APOSENTADORIA AVANÇA!

Atos no último dia 22 de março pararam o Brasil
na luta contra o fim da Aposentadoria. Milhões de
trabalhadores foram às ruas em centenas de cidades
e deram o recado de que não vão aceitar essa reforma
picareta! Só em Curitiba cerca de 5 mil trabalhadores
participaram de um grande protesto no Centro da
cidade e mostraram que não aceitam trabalhar até a
morte ou se aposentar com salários de fome.
Com a pressão popular, as coisas já começaram a
desandar pro governo. Muitos sinais de que estamos
avançando nessa luta estão aparecendo, como a crise

FALA DO PRESIDENTE!

SÉRGIO BUTKA, presidente do

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

entre Bolsonaro, Rodrigo Maia e os deputados. As pesquisas de aprovação da Reforma
também despencam aos montes a cada dia que passa,
mostrando a rejeição da maioria esmagadora do
brasileiro a essa proposta, mais um sinal de que nossa
luta segue avançando! Outra pesquisa mostra ainda
que o governo tem cerca de 100 deputados apoiando
sua proposta, quando precisaria de mais de 300 para
aprovação!
Estamos avançando! Agora é aumentar a pressão
pra vencer de vez essa luta!

FIRMES NA LUTA CONTRA O FIM DA APOSENTADORIA!

Seguimos firme e forte na luta contra o fim da Aposentadoria! Aos poucos vamos avançando e conquistando territórios importantes
nessa guerra contra a proposta picareta de reforma da Previdência. Com nossas últimas mobilizações nas ruas, nas portas de fábrica
e pelas redes sociais garantimos importantes vitórias, como aumentar o índice de reprovação da proposta entre a população, colocar
alguns deputados contra a parede e deixar o governo isolado neste assunto.
Mas a luta não para e temos que seguir avançando! Para isso, precisamos da mobilização de todos, parando,
conscientizando e lutando quando e onde for preciso para barrar essa Reforma! Se não lutarmos juntos, o futuro
que nos aguarda (e aguarda também nossos filhos) é de miséria total, com idosos passando fome, sem emprego
e até se matando por não ter aposentadoria! E não é isso que queremos!
Então vamos à luta! Todos contra o fim da Aposentadoria!

ESTAMOS AVANÇANDO!

PROS MILITARES MAMÃO COM AÇUCAR.
PRO POVÃO, LIMÃO NO “ZÓIO”!

CONGRESSO COMEÇA A DESISTIR DA REFORMA!

PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA DOS MILITARES NÃO FAZ NEM CÓCEGAS NAS CONTAS, PELO
CONTRÁRIO, DÁ AINDA MAIS PRIVILÉGIOS. ENQUANTO ISSO O POVO...
CONFIRA ABAIXO A DIFERENÇA BRUTAL ENTRE AS PROPOSTAS

MILITARES

POVÃO

• Sem idade mínima
• 35 anos de contribuição pra receber
100%
• Com benefícios, aposentadoria militar
vai chegar em R$ 30.175,04
• Garantia de reajuste mesmo para
todos

• Idade mínima de 65 anos para homens e 62
anos para mulheres
• 40 anos de contribuição para receber 100%
• Valor máximo da sua aposentadoria é de
apenas 60% dos salários da sua vida toda
• Sem garantia de reajuste, nem mesmo
inflação

É ISSO AÍ!

PROPOSTA DE REFORMA REDUZ
APOSENTADORIA!

NA ONDA DO CORTE DE DIREITOS,
PETROBRAS AMEAÇA
NÃO PAGAR PLR EM 2019
Mesmo sem problemas com lucros ou com caixa, a
Petrobras vem de sacanagem dizendo que não pagará
mais PLR aos trabalhadores em 2019. Por puro problema
de gestão e ingerência, querem que o trabalhador pague
uma conta que não é dele!

COM A NOVA REGRA:
Quem ganharia
R$2000,00

Perde
R$877,00

ISSO É CORTAR PRIVILÉGIOS?!

Só na última semana o Brasil pode assistir
um embate entre governo e deputados
quando o assunto é reforma. Sem conseguir
explicar o porquê a reforma seria uma coisa
boa para o povo, o governo perdeu apoio na
Câmara, que já começa a se negar a colocar
o projeto pra andar.
A bomba é tão grande que o presidente

NOSSA PRESSÃO
TÁ FUNCIONANDO
E TODO MUNDO
TÁ PULANDO
FORA DESSE
BARCO FURADO!

da Câmara, Rodrigo Maia, abriu mão de
qualquer responsabilidade sobre o projeto,
dizendo que se quiser aprovar o governo
terá que fazer isso praticamente sozinho.
Líderes de 11 partidos também disseram que
não vão aceitar itens como aposentadoria
de R$400,00 e outras injustiças contidas no
texto.

FRASES DA SEMANA
Confira as frases que marcaram o ambiente político nessa semana:

ABSURDO!

REFORMA TIRA
PROTEÇÃO DAS
MULHERES
GRÁVIDAS!

Além de aumentar a idade
mínima e o tempo de contribuição para as mulheres, a
proposta do governo também
tira da Constituição o trecho
que garante proteção às gestantes e à maternidade nas

regras da Previdência. Na nova
proposta absurda, nenhum
direito está garantido, ficando
apenas o salário-maternidade
e nada mais.

“São 12 milhões
de desempregados, 15 milhões de
brasileiros vivendo
abaixo da linha da
pobreza e o presidente brincando de
presidir o país”

RODRIGO MAIA
detonando o governo
Bolsonaro

“Encargos sociais e trabalhistas
[13º salário, FGTS,
férias remuneradas, PLR] são
armas de destruição em massa de
empregos”

PAULO GUEDES
justificando a pilantragem de cortar direitos
do trabalhador

IDENTIDADE DO TRABALHADOR
curta

Apoio:

METALÚRGICO CONSCIENTE
ACESSE JÁ

NOSSAS LUTAS!

Sindicato dos Metalúrgicos da Grande
Curitiba (SMC) segue firme e forte nas
portas de fábrica, conquistando avanços,
impedindo retrocessos e ratificando as
decisões das assembleias:

VOLVO
A negociação de PLR segue a todo vapor, na última
semana os trabalhadores aprovaram por unanimidade mais
encaminhamentos sobre calendários, representação e taxa.

JTKET
Na Jtekt os trabalhadores aprovaram acordo que pode
chegar a R$ 34.000,00 por trabalhador para dois anos
de PLR!

THYSSENKRUPP

COMAU FURUKAWA

Mais de R$ 35.000,00 para cada um é o valor conquistado na luta pelos trabalhadores da Thyssenkrupp para
2019/20 somando PLR e abono.

Na Comau Furukawa a união dos metalúrgicos fez as
conquistas avançarem! Só na última negociação, 5% de
reajuste e aumento no vale-mercado!

A LUTA NÃO PARA! CONFIRA ALGUMAS OUTRAS EMPRESAS QUE O SMC
FEZ ASSEMBLEIAS NA PORTA DE FÁBRICA! MAFLOW, CABS, TRÜTZSCHLER,

METHAL COMPANY, TROX, FURUKAWA, HAARSLEV, OMECO, NTN, BLOUNT, ECSIL, RENOVE,
MARINGÁ SOLDAS E DEZENAS DE OUTRAS!

ELEIÇÕES DO SMC ACONTECEM NOS DIAS
22, 23 E 24 DE JULHO
ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, faço saber que nos dias 22,23 e 24 de julho de 2019, no período das 08:00 as
18:00 horas, na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, de Máquinas,
Mecânicas, de Material Elétrico, de Veículos Automotores, de Autopeças e de Componentes e
Partes para Veículos Automotores da Grande Curitiba, sito a Avenida Getulio Vargas, 3692, e mais
urnas itinerantes, será realizada eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados
de Base e Delegados Representantes ao Conselho da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas Mecânicas e Material Elétrico do Estado do Paraná, a que esta filiada esta Entidade.
Bem como os respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para registro de
Chapas, que correrá da data de publicação deste Edital, nos termos do “Estatuto da Entidade “.
O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, será dirigido ao
Presidente da Entidade, podendo ser assinado por qualquer dos Candidatos componentes da
“Chapa”. A Secretaria da Sede da Entidade, sito a Avenida Getulio Vargas, 3692, nesta capital, que
funcionará no período destinado ao registro das Chapas, no horário de 08:00 às 17:00 Horas, onde
se encontrará a disposição dos interessados, pessoa habilitada para o atendimento, prestação de
informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento
do correspondente recibo. A impugnação de Candidaturas deverá ser feita no prazo de cinco
dias, a contar da publicação da relação das Chapas registradas. Caso não seja obtido quorum
em primeira convocação, a Eleição será realizada, em segunda convocação, nos dias 12,13 e
14 de agosto de 2019, e, não se conseguindo quorum na segunda Eleição, haverá o Terceiro
escrutínio nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2019, Em caso de empate entre as Chapas mais
votadas, realizar-se-á nova Eleição nos dias 17, 18 e 19 de Setembro de 2019.
Curitiba, 02 de Abril de 2019.
Sérgio Butka - Presidente

A eleição que vai escolher a Diretoria, o Conselho Fiscal, os Delegados
de Base e os Delegados Representantes ao Conselho da Fetim do Sindicato
dos Metalúrgicos da Grande Curitiba,
acontece nos dias 22, 23 e 24 de
julho de 2019.
As datas seguem o edital publicado pelo SMC e os itens previstos no
estatuto da entidade. Mais informações sobre o processo podem ser obtidas diretamente no edital publicado
e no estatuto da entidade pelo site
www.simec.com.br.

AMBULATÓRIO DO SMC
JÁ ESTÁ FUNCIONANDO
NA LAMENHA LINS 981
Na antiga sede central
do SMC e atual sede do
Instituto Theodoro Cassins
agora também funciona o
ambulatório do Sindicato.
As especialidades são
Clínico Geral, Pedriatria
e Ginecologia, tudo por
apenas 50% do valor da
consulta (no SMC CARD ou
desconto em folha). O horário de atendimento é de
segunda a sexta-feira das
8h às 18h00 com agendamento prévio pelo telefone
(41) 3219-6495/6470/6405.

Parceria entre SMC e
DentalUni garante a melhor
Assistência Odontológica
de Emergência para sócios
do SMC. Por apenas R$2
por mês, por carteirinha, o
sócio SMC têm atendimento
odontológico de emergência 24h por dia e ainda
têm acesso a centenas de
procedimentos e exames a
um preço especial abaixo
da tabela e com condições
especiais de pagamento.
Você também pode colocar
pai, mãe, sogros, enteados
e filhos mais velhos como
dependentes.
Adesão e informações:
(41) 3219-6495/6470/6405
SMC TEM
RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL
Líderes sindicais da CGT,
da França, reconheceram
no último Encontro Mundial
de Líderes Sindicais da Renault-Nissan a atuação do
SMC como uma referência
mundial quando o assunto
é representação de trabalhadores! Trabalho sério,
reconhecido mundialmente!

EXPEDIENTE

www.simec.com.br
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