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SEM CORTAR DIREITOS,
PARANÁ SE TORNA SEGUNDO
MAIOR POLO AUTOMOTIVO
DO BRASIL
E

m 2019 o Paraná fechou o ano como
o 2º maior produtor de automóveis
do Brasil, ultrapassando Minas Gerais
pela primeira vez na história. A marca foi
atingida com o total de 443 mil veículos
produzidos no estado. Dado que representa
uma fatia de 15% de toda produção nacional.
O Paraná superou os 10,7% de MG ficando
atrás apenas de São Paulo, o maior produtor
com 40,10% dessa fatia. E o melhor, sem
precarização e sem corte de direitos graças
aos acordos fechados entre Sindicato, montadoras e Governo do Paraná! Saiba mais na
segunda página!
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SÓ COM PLRS,

R$ 329 MILHÕES
FORAM INJETADOS NA
ECONOMIA EM 2019

VEJA NESTA EDIÇÃO

SMC FIRMA CONVÊNIO
COM A CAIXA

TRABALHADOR FORTE TEM
REPRESENTANTE FORTE!

PARCERIA VAI PROPORCIONAR AO
TRABALHADOR SINDICALIZADO
FINANCIAMENTO HABITACIONAL
PÁG. 3
COM TAXA PRÉ-FIXADA

ACESSE WWW.SIMEC.COM.BR/
REPRESENTANTE E ESCOLHA QUAL
DIRIGENTE SINDICAL VOCÊ QUER QUE TE
REPRESENTE DIRETAMENTE!
PÁG. 3
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PARANÁ DESMENTE
PAULO GUEDES! É
POSSÍVEL SIM CRESCER
SEM CORTAR DIREITOS!

Sérgio Butka,
Presidente do SMC
O Paraná finalmente chegou ao posto de 2º maior polo
automotivo do Brasil e o mais importante: atingimos essa marca
sem cortar direitos ou precarizar
salários!
Somos hoje o 2º maior
produtor de veículos do país e
em 40 anos, desde a primeira
fábrica aqui, não abrimos mão
de nenhum direito ou conquista!
Pelo contrário, em 40 anos
aumentamos não só a produtividade do Paraná, mas também
os salários e benefícios de todos
os metalúrgicos! Isso fez com
que nosso estado garantisse um
crescimento sólido não só na
indústria, mas que muitos bilhões
de reais girassem na nossa economia com os acordos salariais
e as nossas grandes PLRs.

SEGUNDO MAIOR POLO AUTOMOTIVO

CRESCIMENTO E RESPEITO AOS
TRABALHADORES CAMINHAM
JUNTOS NO PARANÁ
OS ACORDOS FECHADOS ENTRE SINDICATO, MONTADORAS E GOVERNO
DO PARANÁ GARANTIRAM UM CRESCIMENTO POSITIVO, SEM PRECARIZAR
SALÁRIOS OU REDUZIR DIREITOS DOS TRABALHADORES

O mais importante:
é preciso seguir
crescendo! E para
isso temos que
seguir firmes!
Sem abrir mão
de direitos e
novamente
compromissados
com esse objetivo
de crescimento
Com isso, o nosso estado
desmente na prática o engodo
que Paulo Guedes e companhia
tentaram empurrar goela abaixo
do Brasil! Mostramos na prática
que o discurso de que o país só
iria crescer se a gente abrisse
mãos de nossos direitos não
passava de uma inverdade!
Provamos por A+B que, com
responsabilidade, com diálogo
franco e aberto entre todos os
envolvidos, é sim possível crescer e se tornar referência!
O mais importante: é preciso
seguir crescendo! E para isso
temos que seguir firmes! Sem
abrir mão de direitos e novamente compromissados com esse
objetivo de crescimento. Se novamente fortalecermos essa relação positiva entre trabalhadores,
empresários e governantes,
mostraremos que é sim possível
avançar e crescer em todos os
sentidos, em produtividade, em
direitos e em novas conquistas!

A

segunda colocação do Paraná na
produção de automóveis do país mostra que crescimento, bons salários e
garantia de direitos para os trabalhadores
podem sim caminhar lado a lado. É o que
mostra o paralelo entre a quantidade de

automóveis fabricados e os acordos conquistados pelos metalúrgicos da Renault,
Volks e Volvo nos últimos anos. Prova disso
é a ampliação da capacidade de produção,
atração de novos modelos, a exemplo do
Kwid e do T-Cross e principalmente as PLR´s

SÉRIE HISTÓRICA!

SALTO DE PRODUÇÃO DO PARANÁ FOI DE
0,50% PARA 15%
O Paraná deu um salto exponencial na produção
de veículos, passando de apenas 0,5% de participação em 1990 para 15% em 2019. Desde os anos 90
observa-se uma desconcentração da produção de
autoveículos no país. São Paulo e mais três estados
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concentravam toda a produção do Brasil, sendo
74,80% apenas em território paulista. Em poucos
anos a situação mudou e a produção se dividiu por 9
estados. Veja no gráfico os números da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfavea)!

74,8

Vamos em
frente! Sem abrir
mãos dos nossos
direitos e rumo
ao crescimento!

Textos: Andre
Nojima / Getulio

que já injetaram R$ 329 milhões na economia do estado. Além, é claro, do aumento
significativo na qualidade da mão de obra
dos metalúrgicos que ampliou e melhorou a
produtividade dos trabalhadores.
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TRABALHADOR FORTE TEM
REPRESENTANTE FORTE!

CARTEIRA VERDE AMARELA

O “RAPA ESTOQUE”
DE DIREITOS
TRABALHISTAS

Acesse www.simec.com.br/representante e escolha qual dirigente sindical
você quer que te represente diretamente!
• Sem folga por 7 domingos
seguidos

Quem você marcar
neste link será seu
Canal Direto com o
Sindicato dentro da sua
empresa! É ele quem vai
te passar informações
e é diretamente para
ele que você poderá
levar suas demandas e
reivindicações!
Com essa escolha
você vai ter um representante ainda mais
próximo de você! Com
ele você poderá tratar
dos assuntos do Sindicato e da sua empresa
de uma forma muito
mais rápida e direta!
Então acesse www.
simec.com.br/representante e escolha
qual dirigente sindical
você quer que te represente diretamente!

• 13º parcelado em 12 vezes
• Férias parceladas em 12
vezes
• Periculosidade menor
• Multa do FGTS menor
• Imposto de 7,5% no seguro
desemprego

Acesse e
saiba mais

VENDA DE VEÍCULOS

MARÇO APONTA
CRESCIMENTO
Acesse e faça
sua escolha!

HABITAÇÃO

SMC FIRMA CONVÊNIO COM A
CAIXA PARA FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO

ATENÇÃO ASSOCIADO(A)!
CHEGOU O SMC PAY!

O SMC traz agora mais uma praticidade para o
associado(a) metalúrgico(a)! Isso mesmo! É o SMC Pay!
Com ele o pagamento pelo SMCCARD é instantâneo!
Para usar é fácil!

SACA SÓ!

1
Sindicato e Caixa Econômica assinaram nesta semana o contrato
da parceria

Se liga associado! Sindicato
dos Metalúrgicos da Grande
Curitiba, por meio do Instituto
Theodoro Cassins (ITC), firmou
convênio com a Caixa Econômica Federal para proporcionar
ao trabalhador sindicalizado
um serviço super especial:
financiamento habitacional com
taxa pré-fixada. Ou seja, financiamento da casa própria com
prestações sem nenhum tipo de
correção, nem TR e nem IPCA.
Segundo Emerson Vatrim,
coordenador de habitação
do SMC “as regras de financiamento estabelecem 80%
do valor financiado e 20% de
entrada”. Você poderá fazer
todo esse processo, que
envolve inclusive a simulação,
diretamente no Sindicato.
Acesse o QR
Code e veja a
entrevista com
Emerson.

OUTROS SERVIÇOS
Abertura de contas e outros
serviços da Caixa Econômica Federal também estarão disponíveis no convênio
com Sindicato e ITC.

Pelo celular acesse: www.smcpay.com.br/nºdoCPF doAssociado (digite o número do seu CPF após a barra)

2

Digite o código do estabelecimento e o valor que gastou

3

Coloque sua senha SMC CARD e pronto!

CAMINHÕES

MERCADO NACIONAL
MANTÉM BOM RITMO
DE EMPLACAMENTOS

E para deixar ali de bate pronto na tela inicial do seu celular
siga os passos abaixo!
PARA ANDROID
Acesse o endereço pelo Chrome, clique nos 3 pontinhos do
lado direito e selecione “Adicione à Tela Inicial”
PARA IOS
Acesse o endereço pelo Safari, clique no ícone opções e
selecione “Adicionar à Tela de Início”.

SMC HOME
AJUDANDO VOCÊ A
REALIZAR O SONHO
DA CASA PRÓPRIA

Segundo a Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (ANFAVEA) nos primeiros cinco dias
de março foram emplacados
42.470 veículos. O número
já é 18,8% superior ao da primeira semana de fevereiro. O
resultado do bimestre somado
com estes primeiros cinco
dias deste mês é de 406,7 mil
emplacamentos. Isto representa um crescimento de 7,4%
na comparação com o mesmo
intervalo do ano passado.

PARA PRESTADOR
Acesse www.smcpay.com.br/vendas e acompanhe em
tempo real o seu relatório de vendas com o SMC PAY.

Maré boa! Mais dados positivos vindo da Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (ANFAVEA)! O mercado interno de
caminhões teve uma média
diária de 356 emplacamentos.
A melhor para o mês desde
2014, segundo a ANFAVEA,
que ainda registrou a média
de 576 caminhões nos três
primeiros dias de março.
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MARÇO LARANJA

DECISÃO DA ASSEMBLEIA!

METALÚRGICOS
APROVAM E
REPARADORES SERÃO
REPRESENTADOS PELO
SMC

TODOS POR TODAS! PELO
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER
JUNTE-SE AO COMBATE
À VIOLÊNCIA CONTRA
A MULHER!

Em assembleia liderada
pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC)
no último dia 2 de março, a
categoria metalúrgica deu o
aval para que os reparadores
voltassem a ser representados
pelo SMC. A assembleia foi
realizada na sede do Sindicato
e confirmou a decisão dos
reparadores que já havia aprovado o desmembramento e a
cessão da sua base da Grande
Curitiba para o SMC. Com isso
agora é oficial! Os reparadores são representados pelo
Sindicato dos Metalúrgicos da
Grande Curitiba!

O SILÊNCIO MATA!

AÇÕES NA FÁBRICAS
AGENDA 2020 - MARÇO LARANJA
TODOS POR TODAS

Durante esse mês o SMC intensifica
o enfrentamento da violência contra a
mulher. Os números assustadores mostram que o assunto é emergencial e não
pode mais ser deixado para trás, seja
dentro das empresas ou na sociedade
como um todo.

O SMC atuará em 3 frentes: na
conscientização e orientação dos
trabalhadores e trabalhadoras, na conversa com as empresas para adesão à
"políticas de enfrentamento à violência
contra a mulher e na sociedade através
do Março Laranja.

CAMPANHA SALARIAL

MILHARES DE TRABALHADORES JÁ
INICIARAM A LUTA PELO ACORDO
SALARIAL

Sem baixar a cabeça! Mesmo
com todos os ataques vindo do
Governo Federal, milhares de
metalúrgicos de várias empresas
de Curitiba e Região Metropolitana já iniciaram a luta pelo
Acordo Coletivo de Trabalho.
Nas assembleias lideradas
pelo SMC em porta de fábrica a
companheirada se mostrou mobilizada pela data-base, abono, PLR

e outros avanços conquistados
com vários anos de luta.
O ponta pé inicial já foi dado
nas seguintes empresas; Brafer,
Nelson do Brasil, Haas/Bühler,
KYB, Isringhausen, Methal Company, Trox, Hübner, Gonvarri, NTN,
Cabs, Maringá Soldas, Maflow, Fuji
Autotech, CMC, Baumarc, Tachi S
e Aker Solutions.
Saiba mais em simec.com.br!

Acesse o QR
Code e saiba
sobre o calendário de atividades
e muito mais!

10/03 - CNH
11/03 - Trox
12/03 - Fermax
13/03 - Faurecia
16/03 - Volvo
17/03 - Maflow
17/03 - SMP
18/03 - HAAS
19/03 - KYB
19/03 - NTN
20/03 - Isringhausen
23/03 - Renault
24/03 - Fuji Autotech
24/03 - Volkswagen
25/03 - Nelson do Brasil
25/03 - Leogap
26/03 - Bosch
27/03 - Brafer

SAÚDE

CONFIRA A COLUNA DO
REINALDO AZEVEDO

Agora o SMC publica no
simec.com.br a coluna do
jornalista e colunista da rádio
BandNews FM, Reinaldo Azevedo. No programa “O é da
coisa” que vai ao ar de segunda
a sexta no final da tarde Reinaldo analisa de forma coesa
as questões políticas e econômicas do país. Confere lá!

PRODUTO INTERNO
BRUTO TEM MENOR
AVANÇO EM 3 ANOS

SMC REALIZA PESQUISA SOBRE
PREVENÇÃO DA LER/DORT
Segundo resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) o Produto Interno Bruto
cresceu apenas 1,1% em
2019. Simplesmente o resultado mais fraco em 3 anos. A
perda de ritmo do consumo
das famílias e dos investimentos privados foram os principais fatores que impactaram
no resultado. Não bastasse, no
dia do resultado, o presidente
Jair Bolsonaro apareceu com
o humorista Carioca e não
deu a mínima para a imprensa.
Mais uma piada de mau gosto.
O SMC está realizando uma
pesquisa sobre a prevenção da
Lesão por Esforço Repetitivo
e Doenças Osteoarticulares
Relacionadas ao Trabalho (Ler/
Dort). A iniciativa faz parte das
ações do Departamento de
Saúde e Segurança para mapear
este problema que já afetou só
nos últimos 10 anos no Brasil
cerca de 70 mil pessoas. Neste
mesmo período o aumento nos
casos de Ler/Dort foi de 184%.
No dia 20 de fevereiro o SMC
intensificou esta luta liderando
assembleias nas cinco maiores
empresas do setor da Grande
Curitiba.

SALA DE AULA

A conscientização do SMC
sobre os perigos da Ler/Dort não
se restringe apenas a porta de
fábrica. Prova disso foi a atividade
que o Curso de Inglês do SMC
promoveu nos dias 2 e 3 de
março. Os professores colocaram o assunto da Ler/Dort para
alunos de todos os níveis na sala
de aula através de entrevistas,
perguntas (quiz) e várias outras
metodologias.
Acesse o QR
Code ao lado
e responda a
pesquisa

DOCUMENTÁRIO
VENCEDOR DO OSCAR
MOSTRA PRECARIZAÇÃO
DO TRABALHO
O documentário Industria Americana, disponível na
Netflix e vencedor do Oscar,
mostra de forma crua a precarização nas condições de
trabalho e salário. Ele expõe
as práticas antissindicais nos
EUA e também a relação entre
trabalhadores norte americanos e chineses em uma das
filiais da multinacional chinesa
de vidros automotivos Fuyao.

