
Falando a nisso, as inscrições para
a segunda etapa já estão abertas!
Acesse o simec.com.br/freefire e inscreva-se!
O prazo das inscrições termina ás 17h desta sexta(13)!
Logo após as 18h desta data será realizada 
uma Live com os inscritos para apresentação 
do regulamento. A coordenação dos Jogos 
Virtuais reforça o recado para que 
todos assistam para melhor 
realização dos jogos.

TRT da 9ª região determina que Renault 
forneça prontuário médico ao trabalhador 
no prazo máximo de 10 dias 

Sindicato realiza 1ª Etapa da Liga SMC
de Free Fire com mais de 900 inscrições

Em breve, listagem dos classificados da 1ª etapa no simec.com.br
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Preencher um documento, ir no cartó-
rio reconhecer firma e ainda aguardar 
30 dias para receber o prontuário 
médico. Esta era a realidade dos 
trabalhadores(as) da Renault, em São 
José dos Pinhais, antes da decisão 
da 5ª Vara do Trabalho de SJP, no 
último dia 2 de agosto. Decisão essa 
referente a uma ação do Sindicato 
dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. 
A antecipação de tutela concedida 
pelo Juiz Titular de Vara do Trabalho, 
Leonardo Vieira Wandelli é clara, e 
determina que a montadora “altere 
seu procedimento de fornecimento 
de prontuário médico aos trabalha-
dores, aceitando requerimento assi-
nado apresentado pelo trabalhador 
pessoalmente ou com apresentação 
de documento de identificação do 
trabalhador e autorização escrita 
pelo portador, e respeitando o prazo 
máximo de 10 dias para a entrega 

O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba realizou no último sábado(7) 
a 1ª etapa da Liga SMC de FreeFire, com mais de 900 inscrições. A etapa foi 
transmitida pelo youtube.com/metaltvsmc! Os gamers inscritos nesta fase 
dos Jogos Virtuais do SMC, incluindo sócios, dependentes e convidados dis-
putaram as modalidades individual, por dupla e equipe (4 pessoas) em várias 
salas virtuais administradas pelos assessores do Sindicato.
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dos documentos, sob pena de multa 
diária de R$2.000,00 por trabalha-
dor em relação ao qual tenha sido 
descumprida a presente decisão”. 
Por mais que a decisão seja referente 
a Renault, ela serve de referência 
para toda a categoria metalúrgica da 
Grande Curitina. Portanto fique atento 
trabalhador(a)! Caso esteja enfren-
tando esse tipo de situação entre em 
contato com o Sindicato clicando no 
link: simec.com.br/atendimento.  
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