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Filiado à

CAMPANHA
100%SÓCIO

www.simec.com.br/vota600

VAI COMEÇAR A CAMPANHA 
OUTUBRO ROSA

NOVA FERRAMENTA PARA 
ASSOCIADOS(AS)!

PÁG. 4PÁGINAS 2 E 3 PÁG. 4

LINHA DO TEMPO PREVENÇÃO MÉDICO 24H

#VOTA600

TODOS JUNTOS A FAVOR DO 
AUXÍLIO DE R$ 600,00

VEJA A LUTA DAS CENTRAIS PELOS  
R$ 600,00 DESDE O COMEÇO

VEJA NESTA EDIÇÃO

PARTICIPE DO ABAIXO ASSINADO E FORTALEÇA A LUTA PELOS  
R$ 600,00. ACESSE O QRCODE AO LADO PARA ASSINAR

Tá no ar a Campanha pelo 
auxilio emergencial de R$ 
600,00 até dezembro! A 

iniciativa é das Centrais Sindicais 
e tem como objetivo pressionar a 
Câmara dos Deputados para que 
coloque em votação a Medida 
Provisória 1000! Esta MP 1000, 
publicada pelo governo federal 
em 3 de setembro, prorroga o 
auxílio emergencial, mas corta 
de R$600,00 para R$ 300,00. 
Com a nossa pressão é possível 
buscar apoio e o voto de cada 
parlamentar para o auxílio voltar 
a R$ 600,00. Todos nós podemos 
intensificar essa luta através 
do abaixo assinado virtual que 
você pode acessar através do 
QR Code que está no título deste 
jornal! É muito fácil! Logo após 
o acesso, clique na barra em 
vermelho, preencha os campos 
e participe! Essa simples ação 
pode ajudar milhares de famílias 
que necessitam dos R$600,00 
nesse momento tão complicado!  
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Centrais en-
tregam ao 
presidente da 
Câmara dos De-
putados, Rodri-
go Maia (DEM\
RJ), uma pro-
posta de abono 
emergencial de 
R$ 500 

Governo diz que vai 
dar auxílio de apenas 
R$ 200. Centrais pres-
sionam o Congresso 
a manter os R$ 500. A 
discussão segue por 
dias.

MARMAR

LUTAR PELO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL DE R$ 600 
É LUTAR CONTRA FOME 
NO PAÍS

FALA DO 
PRESIDENTE!

Sérgio Butka,  presidente do SMC

Com a decretação 
da pandemia, Cen-
trais Sindicais co-
bram do governo e 
do Congresso ações 
de ajuda financeira 
para  proteger traba-
lhadores mais vulne-
ráveis, autônomos e 
informais.

O governo vê que 
vai perder a dis-
cussão na Câmara 
e para não ficar 
mal na fita, propõe 
o valor do auxílio 
em R$ 600 em três 
parcelas. O projeto 
é então aprovado 
pela Câmara.   

Estudo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) mostrou que o auxílio 
emergencial foi um dos fatores que movimentaram a economia do Brasil. É 
aquilo que sempre falamos, dinheiro na mão da população faz a economia girar: 
quanto mais consumo, mais vendas,  produção e empregos. Reduzir o auxílio é 
jogar milhares na miséria e enforcar a economia. 

Segundo o Dieese, o preço da cesta básica no Brasil varia entre R$ 398 
em Aracaju (SE) e R$ 540 em São Paulo (SP), ou seja, baixar o valor do 
auxílio para R$ 300 não vai permitir que as pessoas consigam nem se 
alimentar direito, quanto mais cobrir os custos com moradia, transporte, 
vestimenta e saúde. Lutar pelo auxílio de R$ 600 é tentar diminuir a fo-
me no país. Nos ajude, assine o abaixo assinado que pede a manutenção 
do auxílio em R$ 600.

Mordido, o ministro da 
economia ainda tenta 
reduzir o valor do auxílio, 
sob o protesto das Cen-
trais e da população. Cor-
po mole do governo faz 
milhares de trabalhado-
res ficarem sem o auxílio, 
mesmo se enquadrando 
nas regras para receber.

Governo envia a MP 
1000\2020 para o Con-
gresso reduzindo o valor 
do auxílio para R$ 300. 
Centrais iniciam campa-
nha e abaixo assinado 
para que a Câmara co-
loque em votação a MP 
e dessa forma o auxílio 
volte a ser R$ 600. 

Quando começou a pandemia 

do Covid-19, as Centrais Sindicais 

ficaram em cima do governo e do 

Congresso para que estabeleces-

sem uma forma de ajuda principal-

mente aos trabalhadores informais 

e  autônomos como uma forma de 

preservarem não somente a saúde, 

mas garantir ao menos uma renda 

para sobreviver.  Depois de muita 

luta, com Paulo Guedes querendo 

dar somente R$ 200, finalmente 

o governo cedeu e determinou o 

auxílio de R$ 600.

Foi uma medida acertada, pois 

o auxílio fez com que o país não 

parasse. Com as pessoas consumin-

do, a economia continua girando. 

Fórmula que sempre pregamos e 

que deu muito certo, principalmente 

na década passada, chegamos a um 

desenvolvimento econômico com 

recordes de vendas, produção e 

pleno emprego, pois o governo da 

época pregava a valorização salarial. 

Infelizmente, desde que as teses do 

neoliberalismo começaram a ser 

colocadas em prática pela turma 

de Guedes,  com arrocho salarial  e 

corte de direitos,  que diminuiram a 

renda do trabalhador, a economia só 

tem patinado.  

Mesmo assim,  o governo 

parece que não aprendeu a lição. 

Para nossa surpresa quer cortar e 

rebaixar o auxílio emergencial  para 

apenas R$ 300, dinheiro que não 

dá para comprar nem uma cesta 

básica, conformo o Dieese, imagine 

então garantir moradia, saúde e 

vestimenta. Cortar o auxílio será fa-

zer as pessoas voltarem a enfrentar 

o fantasma da fome. Não podemos 

aceitar isso passivamente. É por 

isso que as Centrais estão na luta 

para manter o auxílio em R$ 600. 

E estamos convocando todos para 

nos ajudar a pressionar o governo 

e o Congresso. Não podemos ficar 

de braços cruzados. Pelo auxílio 

emergencial de R$600 já.

Expediente

Textos: Andre Nojima, Claudia Ferreira 

e Nilton de Oliveira -  Projeto gráfico, 

paginação e arte: Adailton de Oliveira

JORNALISTA RESPONSÁVEL: Andre Nojima

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

AUXÍLIO EMERGENCIAL: LUTA  
DAS CENTRAIS DESDE O COMEÇO

NÃO SE ENGANE

13 DE MARÇO

26 DE MARÇO

R$ 300 NÃO DÁ PARA COMPRAR NEM UMA CESTA BÁSICA 2,5% DO PIB: AUXÍLIO MOVIMENTA  
A ECONOMIA DO PAÍS

MAIO: SETEMBRO: 

17 DE MARÇO 18 À 25 DE MARÇOMAR

MAR MAI SET
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Nova ferramenta para associados(as)!
Telemedicina já é realidade 
para associado(a) metalúrgico(a)!

O MÉDICO 24H TEM CONDIÇÃO
ESPECIAL PARA SÓCIOS(AS) DESLIGADOS,

AVULSOS E APOSENTADOS!

TRABALHE TRANQUILO!
Seus familiares estão bem assistidos 
em qualquer lugar que estiverem!

Mais informações: www.simec.com.br/atendimento

Atendimento emergencial:
Avaliação e encaminhamento do paciente

Consulta médica:
Avaliação com médico e procedimentos 
necessários; exames, especialidades, etc

Consultas e atendimento sem sair de casa 
prevenindo-se do Covid-19

Serviço disponível 24h do seu dia

Atendimento personalizado com 
profissionais qualificados da área de saúde

Cadastro de até 3 dependentes 

Pré-atendimento liberado gratuitamente 
e consulta médica virtual

A TELEMEDICINA 
CHEGOU PARA FICAR!

NÃO PERCA ESSA 
GRANDE OPORTUNIDADE!

Para isso é 
preciso fazer 

a adesão 
através do 
QR Code.

simec.com.br/saude24h/adesao

Doe lenços e ajude a 
levar carinho às mulheres 
que passam pelo trata-
mento do câncer!

Juntos à distância! Toda semana o 
SMC fará uma Live especial no 
youtube.com/metaltvsmc para tratar 
do tema, fora as informações transmi-
tidas diariamente na LIVE SMC!

Procure o delegado sindical de 
sua empresa ou entre em contato 
com o SMC pelo 3219-6400 e 
garanta sua camiseta exclusiva 
da campanha!

EM OUTUBRO TEMOS 
MAIS UM ALVO DE LUTA!

Sócio e sócia do SMC: Mande um vídeo com sua família com uma coreografia 
com o tema “A Pandemia, o Isolamento e a Prevenção do Câncer de Mama” 
para o whatsapp: 041 98409-9293 e concorra a homenagens!

A escolha do vencedor será pelo maior número de likes no TIK TOK e no 
Instagram do SMC. Já convoque sua torcida! Os 10 mais votados serão apre-
sentados durante o evento “Encerramento Rosa” e estarão concorrendo. 

Neste mês reforçamos a importância do 
autoexame e da visita periódica ao seu médico.

O câncer de mama é a maior causa de morte 
por câncer nas mulheres em todo o mundo. 

É prevenida e já fez seu exame?

CUIDE-SE TAMBÉM COM O SAÚDE 24H 

E GANHE A CAMISETA 

VOÇÊ, SUA FAMILIA E O SMC -  CONCURSO TIK TOK

LIVE 
ESPECIAL 

ARRECADAÇÃO 
DE LENÇOS 
SOLIDÁRIOS 

Previna-se! 

Ganhe uma camiseta exclusiva!

* Válido para mamogra-
fias e preventivos 

apresentados por sócias 
titulares e esposas de 

associados 

O sócio ou sócia que fizer em outubro a adesão ao Saúde 24h – Con-
sultas Médicas também ganha uma camiseta exclusiva da campanha! 

Acesse www.simec.com.br/saude24h, faça adesão e tenho acesso à:

• Consultas ilimitadas para você e mais 3 dependentes (pode ser 
pai, sogra, sobrinho, tanto faz)

• Atendimento imediato em qualquer local do Brasil sem você 
precisar sair de casa e ficar horas em filas sem necessidade 

Chegou o mês de intensificação do combate ao 
câncer de mama e o Sindicato traz ações, ativida-
des e incentivos para você!

Mesmo em tempos de pandemia, a prevenção e 
diagnóstico precoce da doença são fatores 
ligados diretamente ao sucesso do tratamento! 

POSTOS DE COLETA: 
Sede do SMC e salas de Comissão de Fábrica

VOTAÇÃO PELO TIKTOK 
OU INSTAGRAM 
@METALURGICOS
DECURITIBA 

Confira o 
regulamento 
completo no 

QR Code 


