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Enquanto o patronal assume uma postura intransigente fazendo de tudo para travar 
as negociações da convenção coletiva e, com isso, se negando a valorizar o próprio 
trabalhador, o Sindicato continua com sua estratégia de buscar acordos por empresa 

visando recuperar as perdas salariais causadas pela inflação galopante que se abate sobre 
o Brasil. Mas, para que um acordo decente com reajuste salarial e melhores benefícios e 
condições de trabalho seja possível, é necessário que o trabalhador esteja unido, mobilizado 
e disposto a vir pra luta junto com o Sindicato. Ou o trabalhador vem junto ou vai ter que 
ficar com os salários achatados devido aos preços descontrolados que tem penalizado a 
população brasileira. É o trabalhador que decide. Vem pra luta!
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Ano será de muito desafio
para os trabalhadores e
para o futuro do Brasil.
Confira nas páginas 2 e 3 

TRABALHADORES QUE FORAM PARA A LUTA JÁ 
CONQUISTARAM SEU REAJUSTE. CLIQUE AO LADO E 
CONFIRA OS ACORDOS FECHADOS PELO SMC ATÉ AGORA. 

DESAFIOS
PARA 2022

SEM ACORDO COM SINDIMETAL
LUTA CONTINUA POR EMPRESA

CLIQUE

AQUI

https://www.simec.com.br/?area=noticias&cat=75
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AS ELEIÇÕES VÃO 
DEFINIR QUAL VAI SER 
O FUTURO DA CLASSE 
TRABALHADORA 
BRASILEIRA

FALA DO 
PRESIDENTE!

Sérgio Butka, presidente do SMC

Detectada pela primeira vez em Botswana e 
na África do Sul, a Ômicron é uma variante cuja 
disseminação é muito acelerada, pois apresenta 
uma taxa de transmissão bastante elevada. Esta 
variante é pelo menos duas vezes e meia mais 
transmissível do que a cepa original. Entretanto, 
ela é menos agressiva, e estudos demonstram que 
os casos tem sido menos graves, apresentando 
sintomas com menor intensidade. 

É importante alertar que aqueles que não se 
vacinaram ou apresentam uma vacinação incom-
pleta poderão ser os mais afetados, podendo até 
desenvolver quadro clínico mais preocupante. Por 
isso, a vacina é o método mais eficaz de evitar a 
doença. Mesmo não impedindo o contágio elas 
reduzem drasticamente a gravidade de ação. 

Seguindo as medidas pre-
ventivas, o Sindicato estará 
permitindo o acesso às suas 
dependências - MetalClube de 
Campo (São José dos Pinhais), 
MetalClube de Praia e Centro 

de Lazer (Matinhos) e FORMAR 
(Guaraqueçaba) – somente aos 
trabalhadores que apresentarem 
o comprovante atualizado de 
vacinação. O mesmo acontece 
para os atendimentos presenciais 

nas secretarias do SMC. É uma 
medida que garante a segurança 
tanto dos trabalhadores como 
dos funcionários do Sindicato. 
CUIDE-SE! TOME A VACINA! AJU-
DE NO COMBATE AO COVID-19.

O Brasil registrou em 2021 
o seu maior volume de pessoas 
desempregadas. São 14,3 milhões 
de brasileiros (as) desempregados 
(as). Esse triste número é resulta-
do da Re(De)forma trabalhista, 
recessão nos anos de  2015/2016 e 
do ano de 2020 junto com o baixo 
crescimento do PIB. 

Temos grandes desafios para 

reduzir o desemprego e a preca-
rização do mercado de trabalho. 
2022 será um ano decisivo para 
isso, teremos eleição e essa é uma 
boa hora para cobrarmos dos 
candidatos propostas que aten-
dam o interesse da classe traba-
lhadora, que se comprometam 
com políticas sociais e políticas 
econômicas que priorizem o cres-

cimento da economia baseado 
no aumento da renda e consumo 
das famílias de menor renda, da 
classe média e que promovam a 
redução da desigualdade. 

A tradição do movimento 
sindical é de sempre lutar para 
melhorar a vida do trabalhador, 
mais do que nunca essa luta será 
árdua em 2022. 

Neste ano, os brasileiros estão 
convocados para a grande tarefa 
cívica das eleições de outubro. São 
eleições gerais que podem definir os 
rumos de nossa história e configurar 
orientação correta para o futuro .

Torna-se essencial que os bra-
sileiros com espírito de unidade 
elejam com seu voto candidatos 
comprometidos com projetos de 

salvação nacional que garantam 
o desenvolvimento econômico, 
emprego, direitos trabalhistas e 
sindicais, inclusão social, sustentabi-
lidade e repúdio a todo e qualquer 
intento divisionista.

Neste processo cabe ao movi-
mento sindical dos trabalhadores 
por sua relevância, experiência e 
representatividade desempenhar 

um papel essencial. Com a realiza-
ção de uma Conferência da Classe 
Trabalhadora – CONCLAT – em abril 
de 2022, os trabalhadores aprovarão 
sua plataforma, unificarão suas 
posições e seu apoios e poderão 
eleger candidatos capazes de 
enfrentar e superar, com atitude, a 
grande crise do Brasil nos seus 200 
anos de independência.

CERTIFICADO DE VACINA É
ACESSO GARANTIDO NO SMC!

O DESAFIO DO
EMPREGO EM 2022

ELEIÇÕES: UM ANO DIFÍCIL 
QUE EXIGE ATITUDE 

TRABALHADORES TEM GRANDES DESAFIOS PARA 2022
LUTA CONTRA PANDEMIA, COMBATE AO DESEMPREGO, AO REBAIXAMENTO 

DA RENDA E AO CORTE DE DIREITOS, LUTA EM DEFESA DA DEMOCRACIA 

SÃO BANDEIRAS QUE TORNAM 2022 UM ANO DECISIVO PARA A CLASSE 

TRABALHADORA. CONFIRA UM RESUMO DE COMO SERÃO ESSAS LUTAS: 

Companheiras e companheiros, 
como todos sabemos este ano teremos 
eleições para presidente da República, 
governadores, senadores, deputados 
federais e estaduais. E a eleição é o mo-
mento em que todos nós escolhemos 
não só para decidir quem vai governar 
e fiscalizar o País e os estados, mas 
principalmente que idéias ele preten-
de implementar, qual é o caminho o 
Brasil seguirá, se terá como prioridade 
o desenvolvimento, com a criação de 
empregos de qualidade ou, defenderá 
os interesses dos ricos e poderosos. 
Veja o que está acontecendo no Brasil 
atualmente. Os ricos cada vez mais 
ricos e os pobres cada vez mais pobres. 
Grandes empresários e banqueiros 
aumentaram criminosamente suas 
fortunas às custas da fome de milhões 
de brasileiros. Infelizmente a expressão 
“pra eles o mignon e pro povo o osso”, 
virou uma triste verdade. Quem não viu 
pelas redes sociais ou nos telejornais a 
população sem dinheiro para comprar 
carne, fazendo fila para comprar osso? 

A pergunta que precisamos nos 
fazer é se queremos que essa política 
econômica e social continue ou não. 
Não importa o time que torce, a religião 
que acredita ou em que estado nasceu. 
O que importa é saber se defende 
as propostas que consideramos as 
mais justas e, principalmente, se tem 
capacidade para implementá-las. Não 
podemos nos esquecer a tragédia que 
está sendo a condução do combate a 
pandemia. Quem não teve parentes 
e amigos que se foram por descaso 
das nossas autoridades federais? Os 
especialistas na área de saúde dizem 
que milhões de brasileiros poderiam 
ter sido salvos se o governo federal 
tivesse feito o dever de casa e não 
esperado tanto tempo para comprar 
as vacinas, se tivesse adotado as 
regras de isolamento social e uso de 
máscaras. Nós estamos falando de 
vidas de brasileiros e brasileiras que 
poderiam ter sido salvas. O próximo 
presidente terá que enfrentar esta 
dura realidade, afinal pelo que tudo 
indica, ainda vamos conviver muitos 
anos com essa pandemia. Precisamos 
saber, por exemplo, que propostas o 
candidato tem sobre esse tema. Por 
isso é que sempre dissemos: VOTO É 
COISA MUITO SÉRIA. Dependendo da 
nossa escolha, poderemos ter mais ou 
menos vítimas. Poderemos ter o Esta-
do à frente do combate a pandemia ou 
simplesmente negando a existência 
dela, ignorando milhões de mortes. 
Enfim, o Brasil precisa de nós. Pode 
e vai mudar se a gente compreender 
o tamanho da responsabilidade do 
nosso voto. Está em nossas mãos.

São José dos Pinhais

Curitiba

E CONFIRA O
ARTIGO COMPLETO

E CONFIRA O
ARTIGO COMPLETO

Médico com espacialização em Saúde Pública e Medicina 
do Trabalho. Assessor em Saúde do Trabalhador do SMC 

Dr. Zuher Handar

Economista e assessor 
econômico do SMC

Cid Cordeiro Silva 

João Guilherme Vargas Neto 
Sociólogo e consultor sindical

OMICRON NÃO É
UMA “GRIPEZINHA”!

CONTINUEMOS SEGUINDO AS 
MEDIDAS PREVENTIVAS EM 2022!

Acesse o QR Code e responda a enquete do 
Sindicato sobre suas expectativas para 2022.

E VOCÊ, TRABALHADOR?
O QUE ESPERA PARA 2022?

LUTA CONTRA A
FOME NÃO PARA! 

A Campanha Natal Sem Fome do Sindicato 
doou 1.500 cestas básicas em Curitiba, Campo Largo, 
Araucária, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais 
no final do ano passado. Isso só foi possível graças 
à solidariedade do trabalhador metalúrgico que se 
engajou na luta do SMC e doou para a campanha. A 
luta contra a fome é mais um dos desafios do Brasil 
nesse ano. Por isso, nossa campanha continua. Todos 
unidos no combate à fome. 
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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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Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. 
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dos Pinhais - Tel.: 3219-6413. Subsede Pinhais - Tel.: 3219-
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EXPEDIENTE

METAL CURSOSSMC CARDMETAL CLUBE

NOTÍCIAS 
DO DIA METALSAÚDE

DEPARTAMENTOS 
E ATIVIDADES SMC

SINDICALIZE-SEÉ CARTÃO CONVÊNIO SMCCARD, COLÔNIA DE FÉRIAS, 
METALCLUBE, METALSAÚDE, JUSTIÇA NAS FÁBRICAS! E VOCÊ 
AINDA RECEBE CRÉDITOS POR TUDO ISSO! 

SER SÓCIO DO SMC TEM GRANDES VANTAGENS!

O QUE VOCÊ ESTÁ ESPERANDO? 
ACESSE JÁ O QR CODE AO LADO DO PORTAL SMC PARA 
FAZER SUA SINDICALIZAÇÃO ONLINE!

Acesse www.simec.com.br/material e preencha os campos solicitados

Você vai receber um e-mail com um QR Code de confirmação do cadastro 
e liberação do material 

Apresente o QR Code (em papel impresso ou no celular) na Sede do Sindicato 
a partir do dia 24/01/22 e faça a retirada

CLIQUE

AQUI

https://www.simec.com.br/portaldosmc/

