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MP 1045: O QUE 
DIZ O PROJETO

METALÚRGICOS DÃO  LARGADA 
NA CAMPANHA SALARIAL 

REABERTURA DA ÁREA 
DE LAZER DO SMC

VEJA NESTA EDIÇÃO

Mais de um século de lutas

Governo e deputados pegaram projeto de 
manutenção de emprego e transformaram 
numa armadilha cheia de medidas que 
precarizam os direitos trabalhistas e deixam 
o trabalhador sem proteção e garantia 
nenhuma. Projeto já foi aprovado na Câmara 
dos Deputados e está no Senado Federal.  Se 
o trabalhador não se mexer para ajudar a 
barrar esse projeto vai ter que engolir mais 
esse retrocesso que atinge sua renda, sua 
vida e sua família.  Vamo pra luta!

A Força Sindical e demais Centrais no Para-

ná já estão buscando os Senadores do Estado, 

Álvaro Dias (Podemos), Oriovisto Guimarães 

(Podemos)  e Flávio Arns (Podemos) para que 

votem contra a MP 1045. Vamos ficar de olho 

na postura dos senadores.

CHEGAMOS NO LIMITE! PRECISAMOS 

DAR UM BASTA NISSO! TODOS JUNTOS 

PRA UM BRASIL MELHOR COM MAIS 

RESPEITO AO POVO BRASILEIRO!

CENTRAIS BUSCAM 
SENADORES PARA 
MUDAR MP 1045  
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CONFIRA OS ATAQUES DA MP 1045 AOS TRABALHADORES: 

AGORA É PRESSÃO EM CIMA DOS SENADORES!

MP 1045 RETIRA 
DIREITOS E PREJUDICA 
OS TRABALHADORES   
PROJETO JÁ FOI APROVADO PELOS DEPUTADOS NO ÚLTIMO 
DIA 11 DE AGOSTO E AGORA ESTÁ NO SENADO FEDERAL. 

FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA SEM MULTA 
 A MP também quer livrar a cara  de patrões exploradores ao coibir a fiscalização dos auditores fiscais do trabalho. A 

medida quer reduzir a fiscalização e tornar a atividade dos auditores fiscais como uma ação apenas orientativa e não 

punitiva. Ou seja, se o auditor fiscal constatar irregularidades trabalhistas, ele deve apenas orientar o patrão a regulari-

zar a situação e não puni-lo. 

CONTRATO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
A MP estabelece o Requip (Regime Especial de Trabalho Incentivado), nele o trabalhador assina um termo de compromis-

so sem caracterizar vínculo empregatício. Fica assegurado o pagamento de  bolsa de míseros R$ 440, ou seja,   40% do 

salário-mínimo,  sem  direito a 13º salário, férias, FGTS e nenhuma proteção previdenciária.

FGTS MENOR
A MP estabelece o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego (Pirore). Nessa modalidade de trabalho, 

a redução da alíquota do FGTS depositada pelas empresas,  cai dos atuais 8% para 2% para as microempresas, 4% para 

empresas de pequeno porte e 6% para as demais empresas. Em caso de demissão, o pagamento da multa do FGTS em 

caso  deixa de ser de 40% e cai para 20%. 

REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS
Para trabalhadores com funções de jornada de trabalho reduzida (menos de 8 horas), o texto da MP aumenta 

a jornada para 8 horas e reduz o valor da hora extra para 20% (hoje, a hora extra deve ser paga com 50% de 

acréscimo para dias de semana e 100% para domingos e feriados)  

APOSENTADORIA PODE DEMORAR MAIS TEMPO
Outro ponto negativo é a medida que estabelece que o trabalhador que tiver o contrato suspenso deverá contribuir 

como segurado facultativo (autônomo) para o INSS. Ou seja, tira a obrigação do patrão de fazer a contribuição.  

Sem o pagamento da contribuição previdenciária, o período de suspensão do contrato não contará para a apo-

sentadoria. “É o empregador que deve pagar a contribuição previdenciária e não só o trabalhador que enfrenta o 

momento de pandemia e dificuldades financeiras”, afirmam as Centrais Sindicais.

CARTEIRA
DE

TRABALHO

O Senado Federal abriu CONSULTA PÚBLICA online sobre a Medida Provisória 1045. 

Clique no QR code ao lado para acessar a consulta e dizer não à essa MP maldita.

CLIQUE 
AQUI
PARA SE 
ACESSAR

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=148214
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FORÇA TOTAL NAS  
EMPRESAS DE MÁQUINAS 

O QUE GERA EMPREGO É O 
CRESCIMENTO ECONÔMICO E 
NÃO  RETIRADA DE DIREITOS

CHEGA DE ENROLAÇÃO! 
VENHA PARA A LUTA! 
FORÇA TOTAL  NA 
CAMPANHA SALARIAL.

FALA DO 
PRESIDENTE!

Sérgio Butka, presidente do SMC

Sindicato já está em porta de fábrica ratificando a pauta de reivindicações e pegando autorização dos 
trabalhadores para iniciar as negociações empresa por empresa

De forma oportunista, o governo 
e os deputados ligados ao patronal 
tentam se aproveitar de um momen-
to de crise para retirar e precarizar 
os direitos dos trabalhadores com a 
Medida Provisória 1045.  A medida é 
praticamente uma minirreforma tra-
balhista e, se aprovada pelo Senado 
da forma que está, será a legalização 
da semiescravidão com trabalhado-
res não tendo mais nenhum direito, 
nem segurança previdenciária. 

A desculpa é sempre a mesma: 
os direitos trabalhistas atrapalham 
a geração de emprego. Ora, não dá 
para cair mais nessa conversa mole 
neoliberal. Os fatos demonstram 
totalmente o contrário. Há dez anos 
atrás estávamos vivendo um dos 
melhores momentos econômicos 
do país, com produção e venda re-
cordes, o PIB lá em cima, e tudo isso 
com o trabalhador gozando todos 
os seu merecidos  e justos direitos. 

 A história mostra e esse sempre 
foi o nosso discurso de que o que 
gera emprego é o crescimento 
econômico. É a mão de obra valo-
rizada. O trabalhador com dinheiro 
no bolso fortalece o consumo e 
as vendas; e, por consequência, a 
produção e geração de empregos 
criando um circulo virtuoso para a 
economia do país. É por isso que 
estamos focados em lutar pela 
melhoria dos salários, benef ícios 
e direitos nesta campanha salarial 
de 2021. Quanto mais valorizado o 
trabalhador, melhor para o país. Essa 
é a formula para vencermos a crise. 
Essa é a nossa luta. 

 O Sindicato iniciou com FOR-
ÇA TOTAL a campanha salarial nas 
indústrias de Máquinas. Sem acor-
do no setor,  o poder aquisitivo dos 
salários foi corroído pela inflação. 
Como o setor passa por bom 
momento, nossa estratégia  é  
buscar aumento salariai e garantir 

melhores condições de trabalho 
através dos Acordos Empresa por 
Empresa uma vez que o Sindicato 
patronal  fugiu da construção 
de um acordo que recuperasse 
as perdas salariais e garantisse 
boas condições aos trabalhadores 
durante a pandemia do Covid-19. 

“É  o melhor momento do setor desde 2013 pois  está bombando com a produção 
lá em cima. Vários  fatores contribuem para isso como o agronegócio em alta, a 
reposição de estoque e o valor do dólar que incentiva o consumo interno. Ou seja, 
agora é a hora da pressão para recuperar o poder de compra que o trabalhador 
perdeu com o aumento do custo de vida, pois nenhuma empresa vai querer parar 
a produção  agora. É muito melhor para elas concederem os aumentos do que ter 
que parar a produção. O trabalhador tem que se aproveitar disso para recuperar 
sua renda” – Cid Cordeiro, economista

CAMPANHA SALARIAL 2021

A HORA É AGORA! SETOR ESTÁ BOMBANDO 
APONTAM OS DADOS ECONÔMICOS: 

ACESSE O LINK PARA 
ACOMPANHAR TODA  A LUTA

FIQUE POR DENTRO  
DA CAMPANHA 
SALARIAL 2021.

foi o crescimento 
da produção no 

primeiro semestre 
de 2021*

foi o aumento 
do faturamento 
do setor no 1º 

semestre de 2021*

Foi o crescimento 
das exportações do 
setor nesse ano*

83% 40%66%

*Fonte: ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos

Expediente

Textos: Nilton de Oliveira e Andre Nojima  

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 35 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

CLIQUE 
AQUI
PARA SE 
ACESSAR

Fala SB 
CLIQUE 

AQUI

https://simec.com.br/?area=palavra_presidente
https://simec.com.br/?area=noticias&cat=69
https://youtube.com/playlist?list=PLoA_hwYTDRZhlESRuRoYWRLuoShPZsXwm
https://youtube.com/playlist?list=PLoA_hwYTDRZhlESRuRoYWRLuoShPZsXwm
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SORTEIO: 
DIA 31 DE AGOSTO 
(TERÇA FEIRA), ÀS 18H30

INSCRIÇÕES  
PARA O SORTEIO 
ATÉ AS 18H DO DIA  
31 DE AGOSTO.  

ESTRUTURA DE LAZER NO LITORAL ESTARÁ  À DISPOSIÇÃO DOS ASSOCIADOS  NO FERIADÃO 
PROLONGADO DE 7 SETEMBRO SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA.  
SORTEIO SERÁ NO DIA 31 DE AGOSTO, ÀS 18H30 

 Reabrirá com 50% da capacida-
de. Para usar a piscina também é 
necessário o teste rápido de PCR nas 
últimas 48 horas, além do uso de 
mascara, álcool gel e observância das 
demais medidas de prevenção deter-
minadas pelo município. 

COLÔNIA DE FÉRIAS E FORMAR 
REABREM NA SEMANA DA PÁTRIA 

Devido à pandemia e os protocolos governamentais de cada município, a estrutura de 
lazer  reabre com a capacidade de lotação limitada. A hospedagem das duas estruturas de 
lazer nesse momento é restrita a sócios e dependentes.

A Colônia reabrirá com 30% da capacidade, equivalente a 17 apartamentos. Para 
usar a piscina do Centro de Lazer será necessário apresentar o teste rápido de PCR 
nas últimas 48h. Lembrando que quem tem plano de saúde faz de graça.  Apenas 
os associados e dependentes hospedados na Colônia poderão usar o Centro de La-
zer. Para o uso de churrasqueiras e espaços de lazer (salas de jogos e TV) são obriga-
tórios o uso de máscara e álcool em gel. ACESSE O LINK 

ABAIXP PARA SE 
INSCREVER 

METAL CLUBE DE PRAIA E CENTRO DE LAZER (MATINHOS):

FORMAR GUARAQUEÇABA:

COMECEM A AQUECER AS CANELAS! 

ATENÇÃO BOLEIROS 
ASSOCIADOS DO SMC

EM BREVE OS JOGOS VIRTUAIS SMC TRARÃO 
A LIGA DOS JOGOS DE FUTEBOL ONLINE

ENQUANTO ISSO, FORÇA TOTAL NOS JOGOS DO FREE FIRE

CLIQUE 
AQUI
PARA SE 

INSCREVER

http://siscad.simec.com.br/metalclube/menusorteio.php

