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ATENÇÃO! DIA 11/04 TEM 
ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÕES DOS 
DELEGADOS DE FÁBRICA CIPEIROS

VOCÊ SABIA QUE VOCÊ PODE 
GANHAR DINHEIRO USANDO O 
SEU SMC CARD?

EDITORIAL:  
PORQUE O SINDIMETAL NÃO QUER 
ACORDO COM O SINDICATO?

VEJA NESTA EDIÇÃO

Em Curitiba, na última sexta-feira (18), o ex-presidente Lula e o 
ex-governador Roberto Requião firmaram COMPROMISSO DE 
LUTA que traz a esperança para voltarmos a ter dias melhores 

no Brasil, com mais emprego, renda e melhores condições de vida 
para a população. Parceiros históricos pelas politicas públicas para 
o povo que gera a riqueza no BRASIL, os dois são pré-candidatos 
para as eleições desse ano e podem significar a recuperação dos 
empregos. O que será um ponto de virada para o Paraná e para o 
Brasil. Em evento histórico, os dois assumiram o compromisso de 
trazer de volta uma política econômica que priorize a população, os 
trabalhadores, toda a nação brasileira e não somente o grande capital 
e os interesses internacionais, usando como arma somente o diálogo 
e a DEMOCRACIA. CHEGA DE ÓDIO, TODOS JUNTOS PELO POVO. 

É fato que desde o golpe de 2016, o Brasil  

desceu ladeira abaixo com reformas que 

só privilegiaram o capital e trouxeram o 

desemprego e o fim das industrias brasileiras. 

Acabaram com a política de valorização 

do salário mínimo, flexibilizaram direitos, 

precarizaram empregos. Os resultados são 

os preços descontrolados, a população sem 

emprego e renda e a volta violenta da fome 

no país. EM 2016, ÉRAMOS A 7ª ECONOMIA 
DO MUNDO. HOJE, SOMOS A 13ª. CHEGA 
DE ÓDIO, TODOS JUNTOS PELO POVO. 

LULA E REQUIÃO

DEPOIS DO GOLPE DE 2016, BRASIL 
SÓ  DESCEU LADEIRA ABAIXO
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ATENÇÃO TRABALHADOR! NO PRÓXIMO DIA 11 
DE ABRIL TEM ASSEMBLEIA PARA AS ELEIÇÕES 
DOS DELEGADOS DE FÁBRICA CIPEIROS

CONGRESSO DA FORÇA PARANÁ REAFIRMA LUTA POR 
EMPREGO,  RENDA E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA PARA 
OS TRABALHADORES
EVENTO REUNIU SINDICATOS FILIADOS DE TODO O PARANÁ E ELEGEU SÉRGIO BUTKA COMO PRESIDENTE DA CENTRAL NO ESTADO 

Na última quinta-feira (17), a Força Sindical do Pa-

raná reuniu seus sindicatos filiados para realização 

do 9º Congresso da Central no estado. O objetivo do 

evento foi traçar as estratégias de luta da Central no 

Paraná pelos próximos quatro anos. Nos debates, as 

lideranças sindicais concordaram que a luta deve se 

concentrar na defesa dos direitos dos trabalhadores, 

na geração de empregos, na recuperação da renda 

e no fortalecimento da indústria. 

As eleições desse ano também foram assunto 

do Congresso, com as lideranças sindicais falando 

da necessidade de se eleger mais representantes 

dos trabalhadores e um governo popular que 

reveja as reformas trabalhista e previdenciária que 

precarizaram direitos e prejudicam a população de 

se aposentar. O presidente do SMC, Sérgio Butka, 

foi reeleito presidente da Central para conduzir 

essa luta. 

ASSEMBLEIA ELEIÇÕES
DELEGADOS DE FÁBRICA CIPEIROS

DATA: 11 DE ABRIL
HORA: 9h
FORMA HÍBRIDA: PRESENCIAL E ONLINE

CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO ABAIXO!

Sindicatos de todo o Paraná unidos na luta por mais emprego e renda para os trabalhadores

Visando a fortalecer a luta por melhores 
condições de trabalho, o Sindicato alterou seu 
estatuto para possibilitar que os cipeiros eleitos 
pelos trabalhadores possam também se tornar 
delegados sindicais de fábrica.  Com essa nova 
modalidade de diretoria a estrutura do SMC só 
tem a fortalecer ainda mais a luta. Você é asso-

ciado e está no exercício das funções da CIPA, 
ou no primeiro ano após o mandato e quer se 
tornar um delegado sindical de fábrica, procure 
o diretor do Sindicato da sua empresa para mais 
informações ou participe da Assembleia das 
Eleições dos delegados de fábrica cipeiros que 
vai acontecer no próximo dia 11 de abril no SMC. 

ELEIÇÕES DE DELEGADOS DE FÁBRICA CIPEIROS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, faço saber que se encontram abertas as inscrições para a 
participação do pleito para a eleição de delegados de fábrica Cipeiros do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, de Máquinas, Mecânicas, de Mate-
rial Elétrico, de Veículos Automotores, de Autopeças e de Componentes e Partes 
para Veículos Automotores da Grande Curitiba, que ocorrerá em assembleia de 
votação híbrida, presencial ou através do link publicado no website www.simec.
com.br, entre os associados da entidade sindical, na data de 11 de Abril de 2022, 
com início às 09:00 horas, a qual seguirá a seguinte ordem do dia: 

a) Nos termos do estatuto da entidade sindical, serão estabelecidos os critérios 
da eleição, dentre eles o número de delegados Cipeiros a serem eleitos, a forma 
da eleição, o quórum, os critérios de desempate, a fixação dos prazos cabíveis, 
dentre outros assuntos pertinentes; 

b) A realização da Eleição dos Delegados de Fábrica Cipeiros, os quais cumpri-
rão mandato enquanto forem detentores da estabilidade adquirida por eleição na 
CIPA da Empresa Empregadora. Poderão participar na qualidade de candidatos 
todos os Cipeiros da categoria abrangida pelo Sindicato, que tomaram posse 
entre os dias 1° de Dezembro de 2021 e 31 de Março de 2022, pelo que deverão 
fazer suas inscrições presencialmente na sede do Sindicato até o dia 08 de Abril 
de 2022. A Secretaria da Sede da Entidade, sito à Av. Getúlio Vargas, n° 3692, 
nesta Capital, funcionará no período destinado ao registro de candidaturas, 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 corres-
pondente recibo.    

Curitiba, 18 de março de 2.022.    Sérgio Butka - Presidente

DE FÁBRICADELEGADO
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PORQUE NÃO QUEREM 
ACORDO COM O 
SINDICATO?

FALA DO 
PRESIDENTE!

Sérgio Butka, presidente do SMC

JÁ RECEBEU O REAJUSTE DA 
DATA BASE? SE NÃO, PROCURE O 
SINDICATO!

Não é surpresa para ninguém a 
resposta da pergunta acima. É obvio 
o por que de algumas empresas não 
quererem  fechar acordo com o SMC. 
O motivo  é um só: afastar o Sindicato 
e continuar explorando os trabalhado-
res com políticas anti-sindicais retiran-
do o direito de liberdade e autonomia 
sindical conforme a constituição do 
Brasil. Desse modo, passam a ter o 
caminho livre para reduzir direitos e 
a renda dos trabalhadores. É fato que 
tem muita empresa por aí que visa 
aumentar seus lucros com estas práti-
cas, pagando salários abaixo dos pisos 
da categoria e ainda flexibilizando 
direitos e impondo condições indig-
nas de trabalho.  E algumas só não 
conseguiram fazer isso ainda graças 
à atuação vigilante dos trabalhadores 
e do Sindicato.  E não podemos nos 
iludir, elas só pensam no  lucro.  E 
entendem que trabalhadores são des-
cartáveis. Porém, não se pode baixar 
a cabeça, apesar de termos algumas 
empresas que não preferem seguir 
a prática do bom relacionamento, 
temos muitas que entendem que o 
diálogo é o caminho. E temos conse-
guido avançar nos acordos empresa 
por empresa. Isso é um espelho da 
sociedade, tem gente que prefere a 
democracia para criar um  país, um 
estado melhor para todos e outros 
preferem praticar o ódio para dividir 
e tirar proveito da situação. E isso não 
pode acontecer no nosso meio, não 
podemos deixar que estas empresas e 
pessoas ligadas a elas se utilizem des-
ta onda que divide o Brasil para dividir 
os trabalhadores. Estas práticas nos 
fará retornar a época da ditadura onde 
éramos tratados como descartáveis. O 
mundo mudou, apesar de muitos não 
aceitarem isso, e não se pode deixar 
que sejamos contaminados.

Se quisermos reverter essa situ-
ação só temos uma solução: se unir 
e continuarmos lutando para aos 
poucos alcançarmos a tolerância e o 
respeito dentro das fábricas. Enquanto 
as empresas continuarem achando 
que é mais fácil tirar dos trabalhado-
res e deixar que os governos façam 
pouco por elas, não teremos solução. 
Vamos precisar continuar defendendo 
somente as empresas sérias e lutando 
para que elas tenham os mesmos 
incentivos que as multinacionais 
quando se instalam no Brasil. Afinal 
precisamos proteger melhor o que 
é nosso e as empresas que tenham 
compromisso com nossos trabalha-
dores e nosso povo. Só assim seremos 
uma nação geradora de emprego e 
de boas Políticas Públicas para todos.

Fique ligado companheiro! O governo federal oficializou no 

último dia 17 de março que vai antecipar o 13º salário dos apo-

sentados e pensionistas em 2022. A antecipação terá a primeira 

parcela (50% do valor do benefício) a ser paga entre 25 de abril e 

6 de maio. CLIQUE AQUI e confira o calendário para aposentados 

e pensionistas. 

O Banco Central do Brasil liberou no ultimo dia 21 de março o 

dinheiro esquecido em bancos para o último grupo nesta primeira 

fase. Pessoas e empresas nascidas e criadas a partir de 1983 vão 

poder acessar os valores a receber no site valoresareceber.bcb.gov.

br e vão poder pedir o resgate do dinheiro até 26 de março, dia da 

repescagem. CLIQUE AQUI e saiba mais.

No último dia 16 de março o governo estadual sancionou 

a lei que derruba a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar 

livre. Em locais fechados (eventos, transporte público, trabalho 

ou comércio) o uso continua obrigatório. E você, o que acha 

dessa decisão? CLIQUE AQUI e responda.

GOVERNO VAI ANTECIPAR 13º SALÁRIO DOS 
APOSENTADOS EM 2022

BANCO CENTRAL LIBERA DINHEIRO 
ESQUECIDO EM BANCOS

VOCÊ CONCORDA COM O FIM DA 
OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARAS?

ECONOMIA

FIQUE ATENTO!

RESPONDA A ENQUETE

REAJUSTE DE 10,96% JÁ DEVERIA TER SIDO APLICADO NOS SALÁRIOS. 

ENQUANTO EMPRESAS FAZEM CORPO MOLE, O SMC CONTINUA A LUTA DE 

ACORDOS POR EMPRESA

Os trabalhadores das empresas 

de metalurgia que ainda não re-

ceberam o reajuste de 10,96% nos 

salários devem procurar o Sindicato 

para obter informações e iniciar a 

luta pelo reajuste.Infelizmente, as 

empresas tem feito corpo mole para 

fechar acordos e até a convenção. 

Ora, não vai de um jeito, vai de outro. 

O SMC continua com a estratégia 

de fechar acordos por empresa. 

Com o trabalhador junto, estamos 

conseguindo melhores reajustes e 

PLR. Agora, se ficar quieto, vai penar 

com a defasagem salarial e os preços 

descontrolados. Pra luta, trabalhador. 

Trabalhadores que foram para a luta já conquistaram seu reajuste

CLIQUE

AQUI

CLIQUE

AQUI
E CONFIRA OS

ACORADOS
CONQUISTADOS

ATÉ AGORA

https://www.simec.com.br/?area=ver_noticia&id=10066&titulo=governo-vai-antecipar-13-salario-dos-aposentados-em-2022
https://www.simec.com.br/?area=ver_noticia&id=10067&titulo=banco-central-libera-dinheiro-esquecido-em-bancos-
https://www.simec.com.br/?area=ver_enquete&id=9
https://www.simec.com.br/?area=palavra_presidente
https://www.simec.com.br/?area=noticias&cat=75
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SINDICALIZE-SE

SER SÓCIO DO SMC 
TEM GRANDES 
VANTAGENS! 
É CARTÃO CONVÊNIO SMCCARD, COLÔNIA 
DE FÉRIAS, METALCLUBE, METALSAÚDE, 
JUSTIÇA NAS FÁBRICAS! E VOCÊ AINDA 
RECEBE CRÉDITOS POR TUDO ISSO! 

METAL CURSOSSMC CARDMETAL CLUBE

NOTÍCIAS 
DO DIA METALSAÚDE

DEPARTAMENTOS 
E ATIVIDADES SMC

O QUE 
VOCÊ ESTÁ 
ESPERANDO? 
CLIQUE NO BOTÃO 
ABAIXO DO PORTAL 
SMC PARA FAZER 
SUA SINDICALIZAÇÃO 
ONLINE!

INSCRIÇÕES
ATÉ 31 DE MARÇO!

• Acesse o QR Code
• Imprima a ficha
• Entregue para o dirigente 
sindical ou na sede Central 
do SMC (Willian/Nortinho)

Avenida Presidente 
Getulio Vargas,  
nº 3692 - Rebouças 
Curitiba - PR

Patrícia S. Aparecida da Silva

6363340000000522

Validade: 05/2025

Matrúcula: 9855

419

Além de aproveitar de condições exclusivas em uma rede com mais de
3000 conveniados, uma porcentagem de todas as transações realizadas
com seu SMC CARD voltam para você em forma de créditos adicionais!  

Saiba mais em
smccard.com.br
ou acesse o
QR Code ao lado

GANHE DINHEIRO USANDO O SEU SMC CARD
Quanto mais você usa seu cartão, mais créditos você ganha!

CLIQUE

AQUI

• Clique no botão ao lado
• Imprima a ficha
• Entregue para o dirigente 
sindical ou na sede Central 
do SMC (Willian/Nortinho)

CLIQUE

AQUI
PARA A FICHA 
DE INSCRIÇÃO

CLIQUE

AQUI

http://smccard.com.br
https://simec.com.br/campeonato/docs/ficha_inscricao_futebol_2022.pdf
https://www.simec.com.br/portaldosmc/

