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100% SÓCIO
Filiado à

Órgão de Informação e Luta dos Trabalhadores Metalúrgicos da Grande Curitiba - Presidente: Sérgio Butka

FOCO TOTAL!

MANUTENÇÃO DOS EMPREGOS
É O NOSSO DESAFIO NESTE
SEGUNDO SEMESTRE
SMC VAI CONTINUAR
MOBILIZANDO
CATEGORIA
METALÚRGICA PARA
PRESERVAÇÃO
DOS POSTOS DE
TRABALHO EM MEIO
A PANDEMIA DO
COVID-19

Mesmo em meio a toda crise devida a
pandemia do Covid-19 o Sindicato vai se manter
focado na luta pela manutenção dos empregos
no setor metalúrgico da Grande Curitiba. As
assembleias presenciais continuarão, com
os devidos cuidados, na porta de fábrica para

manter a base mobilizada. Da mesma forma o
SMC também vai continuar com o pulso firme
na mesa de negociação para manter, além dos
postos de trabalho, tudo que foi conquistado
com anos de luta. Os acordos empresa por
empresa continuarão na linha de atuação com

a MP 936, mantendo 100% do salário líquido. O
segundo semestre vai ser de muita dificuldade
para a classe trabalhadora. Confira nesta edição do “A Voz do Metalúrgico” os assuntos que
vão nortear os caminhos dos trabalhadores a
partir da metade deste ano.

VEJA NESTA EDIÇÃO
BANCADA PATRONAL
DERRUBA MAIOR
GARANTIA DE
RENDA DOS
TRABALHADORES
PÁG. 2

SAÚDE E SEGURANÇA

PREVENÇÃO DO COVID-19 NO
AMBIENTE DE TRABALHO É
DEBATIDA NO 1º ENCONTRO
ON-LINE DE CIPEIROS
PÁG. 4

LIVE SMC
CONFIRA O
QUADRO
“ENTREVISTAS
ESPECIAIS”
PÁG. 3
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MP 936 NO CONGRESSO

DERRUBADA EM MUDANÇA QUE GARANTIA
MAIOR RENDA AOS TRABALHADORES EXPÕE
PERIGO DE TER BANCADA SINDICAL ENCOLHIDA
DEPUTADO ORLANDO SILVA BEM QUE TENTOU MELHORAR COM MUDANÇA NA BASE DE CÁLCULO,
MAS A BANCADA PATRONAL BARROU. CONVERSA AGORA É NO SENADO
Alinhada ao capital e aos banqueiros, a bancada patronal aprovou no final de maio o projeto da
Medida Provisória 936, do governo
federal, que reduz jornada e salários, excluindo a recomendação do
deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).
Ela previa uma base de cálculo de
até 3 salários mínimos no critério
de compensação, podendo chegar a
R$ 3.135,00 e até preservando a renda de um número maior de trabalhadores. Mas, com a desculpa de que
essa mudança geraria uma despesa
pública grande a recomendação foi
reprovada pelos deputados ligados
ao empresariado. Foram 335 votos

contra e 155 a favor. A MP foi para
o Senado com o critério do teto do
seguro desemprego, de R$ 1.813,03.
Aprovado na casa, a medida vai para
sanção presidencial. O resultado negativo é reflexo principalmente do
encolhimento da bancada sindical
no Congresso Nacional na última
eleição. Detalhe que foi comentado
por Orlando Silva em entrevista na
Live SMC, “nós vivemos hoje a pior
fase para a luta dos trabalhadores.
Nós temos a menor representação
trabalhista desde a Constituinte.
Portanto nossa missão aqui é resistir e impedir retrocessos que
agravam a perda de direitos”.

BASE DE CÁLCULO

“Nossa missão
aqui é resistir
e impedir
retrocessos que
agravam a perda
de direitos”

Pela bancada sindical ficaria em:
R$ 3.135,00
Pela bancada patronal ficou em:
R$ 1.813,03

Confira a
entrevista
completa

RAIO X DAS BANCADAS NO CONGRESSO NACIONAL

AGORA É NO SENADO
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Fonte: Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP)

Após a aprovação na Câmara dos
Deputados a MP 936
foi para análise no
Senado. O senador
Paulo Paim (PT-RS)
cobrou organização
e rapidez nas medidas de apoio aos
empregados, ”o governo federal tem que agir rápido.
O dinheiro tem que chegar lá na ponta, onde estão os
mais pobres, os que mais precisam”.
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FALA DO
PRESIDENTE!

VIDAS NEGRAS IMPORTAM SIM!

PROTESTOS CONTRA O RACISMO REFORÇAM
UMA LUTA CONSTANTE E DIÁRIA

VAMOS TRABALHAR
INTENSAMENTE PARA
GARANTIR OS EMPREGOS

EM PLENO SÉCULO 21, MOVIMENTO NEGRO AINDA ENFRENTA CICATRIZ DIFÍCIL DE SER FECHADA
A morte do americano George
Floyd, em Minneapolis, no estado
do Minesota (EUA), causada por um
ato covarde de um policial provocou
revolta em todo o mundo. Lá, desde os
conflitos raciais nos anos 60 não se via
tamanha mobilização contra o modo
de agir da polícia com cidadãos negros. Várias cidades norte-americanas
viraram palco de grandes protestos e
marchas contra o racismo, juntando
pessoas de várias etnias.
No Brasil, milhares de pessoas
também foram às ruas protestar, não
só pelo assassinato de George Floyd,
mas também pelos crimes semelhantes cometidos aqui há décadas, todos
os dias e principalmente nas periferias
do país.
A luta contra o racismo faz parte
também da história de luta do SMC,
que por diversas vezes levou essa
discussão ao poder público, através de
ações alusivas ao Mês da Consciência
Negra.
Lideranças que participaram
desses atos destacaram a importância dos protestos e reforçam a
continuidade da luta em conscientizar
a sociedade (veja ao lado).
Não basta não ser racista, é
preciso ser antirracista!

Sérgio Butka, presidente do SMC

Pedro Paulo da Silva
(Diretor do SMC)

Robson Vieira da Silva,
o Jamaica
(Assessor do SMC)

“Esse assassinato
transbordou o copo.
A sociedade está
percebendo que não é
assim que se vive.”

“Serve para alertar que
mesmo com a abolição
da escravidão ainda
não existe igualdade de
verdade”

LIVE SMC

QUADRO “ENTREVISTAS ESPECIAIS” TRAZ IMPORTANTE
PANORAMA PARA CLASSE TRABALHADORA
Uma das atrações da Live SMC,
transmitida nas redes sociais do Sindicato, e que completa já um mês no ar, é
o quadro “Entrevistas Especiais”. Nele,
lideranças políticas e sindicais explanam
para a classe trabalhadora um panorama da atual conjuntura do país e as
consequências da pandemia do Covid-19.
Já passaram pelo quadro importantes
profissionais do mundo do trabalho, a
exemplo dos procuradores do MPT-PR

Margaret Matos de Carvalho (foto) e
Alberto Emiliano Oliveira Neto. Também
já participaram lideranças políticas,
entre elas o deputado federal Orlando
Silva(PCdoB-SP), o ex-governador do
Paraná, Roberto Requião, o deputado
estadual Luiz Claudio
Romanelli (PSB).
Para conferir todas
as entrevistas acesse o
QR Code ao lado.

Atenção metalúrgico e metalúrgica! Nesta edição quero falar
com você de coisas concretas,
do nosso dia a dia, do desafio
que eu e você teremos nos
próximos meses. Mesmo com
a bagunça no governo federal,
que aliás não está preocupado
com a questão da saúde, nem
com a questão do emprego no
Brasil, nós vamos ter que buscar
as soluções.
A partir deste mês de junho
vamos trabalhar intensamente nas negociações com as
empresas para a garantia de
emprego dos trabalhadores
metalúrgicos. Você trabalhador e trabalhadora metalúrgica, procure o Sindicato. Nós
tentaremos negociar com as
empresas a manutenção dos
empregos dos trabalhadores,
mesmo com as possibilidades
das MP´s do governo, onde
as empresas poderão demitir.
Já estamos em negociação
com o Ministério Público para
intervir nos casos mais difíceis
onde as empresas não venham
negociar com o Sindicato. Por
isso companheiro, sabemos
da dificuldade, intensificada
com a pandemia do Covid-19,
que vamos ter daqui pra frente.
Vamos ter que buscar alternativas para tratarmos do assunto
saúde e também do emprego,
que é tão importante como a
questão de saúde. Pense nisso.
Em breve vamos conversar
para dar mais informações de
como o Sindicato vai negociar
e de como vai agir para manter
os empregos em cada uma
das empresas metalúrgicas da
Grande Curitiba.

Expediente

A Voz do Metalúrgico é um órgão de
informação e luta dos trabalhadores
metalúrgicos da Grande Curitiba. Publicado
há 31 anos, desde setembro de 1986.
Diretor responsável: Sérgio Butka.
Sindicato dos Metalúrgicos da Grande
Curitiba. Sede: Av. Pres. Getulio Vargas,
3692, Curitiba - Paraná. Tel.: 3219-6400
Fax: 3219-6455. Subsede São José dos Pinhais Tel.: 3219-6413. Subsede Araucária - Tel.: 3219-6486

Site: www.simec.com.br
Textos: Andre Nojima - Claudia Ferreira
Projeto gráfico, paginação e arte: Adailton de
Oliveira - JORNALISTA RESPONSÁVEL: Andre Nojima
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FÓRUM ESTADUAL DA
LIBERDADE SINDICAL

SAÚDE E SEGURANÇA

PREVENÇÃO DO COVID-19 NO AMBIENTE
DE TRABALHO É DEBATIDA NO
1º ENCONTRO ON-LINE DE CIPEIROS

Dando continuidade no combate ao
coronavírus e com o objetivo de barrar
a contaminação no chão de fábrica, o
Departamento de Saúde e Segurança
do SMC realizou o “Encontro On-line de
Cipeiros”. O tema deste primeiro encontro
virtual, através da ferramenta Zoom, foi
a “Prevenção do Covid-19 no Ambiente
de Trabalho”, com a participação de

186 trabalhadores, sendo 88 membros
da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) e 6 membros do
Serviços Especializados em Engenharia
e Segurança (SESMT). A pandemia foi
analisada na base metalúrgica da Grande
Curitiba pelos diretores do SMC, a nível
estadual com os números passados pela
enfermeira Maria Goretti, da SESA, e na

base petroleira do Rio de Janeiro com
diretores do Sindipetro. Também foi
ressaltada a importância de cobrar uma
atuação mais efetiva do órgãos públicos
de saúde. O Departamento de Saúde do
SMC produziu um protocolo de combate
ao Covid-19 no ambiente de trabalho
a ser entregue em breve a Secretaria
Estadual de Saúde.

Use o SMC PAY para os pedidos
delivery na Rede Fidelidade!
Seguindo a nova tendência
tecnológica, com o SMC
PAY – Venda Segura você
realiza as transações na
Rede Fidelidade pelo SEU
celular sem precisar
encostar em dinheiro ou
na maquininha dos
estabelecimentos!

DELIVERY:
Você também pode utilizá-lo quando fizer um pedido “delivery” dentro da Rede Fidelidade. Você realiza o pedido no
restaurante, mercado e farmácia, paga com o SMC PAY e
recebe tudo no conforto do seu lar.
Lembre-se de conferir previamente se o estabelecimento
faz entrega delivery e solicite o uso do seu SMC PAY.
Todas as farmácias da Rede fazem entrega e estão habilitadas
para o uso do SMC PAY, com possibilidade ainda de parcelamento em 4 vezes sem juros (Exclusivo farmácias)

PARA USAR O SMC PAY:
Acesse pelo seu celular o
endereço www.smcpay.com.br,
Preencha os campos solicitados e
pronto!
O estabelecimento recebe na
hora a confirmação do seu
pagamento!
Gostou? Use já o seu SMC PAY!
Dúvidas e informações:
www.simec.com.br/atendimento

SMC INTENSIFICA DEBATE
SOBRE SITUAÇÃO DO
COVID-19 NO PARANÁ E OS
REFLEXOS PARA A CLASSE
TRABALHADORA
O SMC, junto com Força-PR e Fetim, participou da vídeoconferencia do
Fórum Estadual da Liberdade Sindical
que debateu o reflexo da pandemia do
Covid-19 para os trabalhadores.
Os representantes das três entidades reforçaram a importância
de cobrar comprometimento dos
órgãos públicos de saúde com a classe
trabalhadora. O Ministério Público do
Trabalho, entidade idealizadora do
Fórum deixou claro sua preocupação
com a classe trabalhadora diante do
coronavírus. “Não podemos aceitar
que em razão da necessidade de trabalho e salário o trabalhador coloque
sua vida em risco. Ele não tem que
viver essa dicotomia”,
frisou a procuradora
do MPT-PR, Margaret
Matos de Carvalho.

IMPOSTO DE RENDA
DEVIDO A CRISE DO
CORONAVÍRUS, PRAZO PARA A
DECLARAÇÃO FOI PRORROGADO
ATÉ DIA 30 DE JUNHO
O Sindicato disponibiliza para você associado e associada, um convênio
para você realizar a declaração. A taxa
é de R$ 40,00 e o pagamento pode
ser realizado com créditos Fidelidade
(SMC CARD) ou desconto em folha.
ATENDIMENTO
O Atendimento pode ser realizado
diretamente no Sindicato (Av. Pres.
Getúlio Vargas, 3692), com o contador
Carlos Roberto, nas terças, quartas e
quintas, das 17 às 19h (atendimento
exclusivo para declaração do imposto).
Ou agendado pelos telefones:
• Mauro Chodon: (41) 9 9963-0273
Solicitar endereço ao fazer o agendamento
• Cleia Chodon: (41)9 9963-0162
Solicitar endereço ao fazer o agendamento
• Carlos Roberto: (41) 9 9530-0070
/ 3039-9006 | Rua 24 de Maio, 1451 Rebouças.
Mais informações:
www.simec.com.br/
atendimento

