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Filiado à

O REENCONTRO DA 
FAMÍLIA METALÚRGICA! 
É DIA 1º DE MAIO!
OS PRIMEIROS 2 MIL INSCRITOS  
GANHAM UM KIT ALIMENTAÇÃO!

AUTOPEÇAS: NEGOCIAÇÕES E 
MOBILIZAÇÕES ESTÃO A TODO 
VAPOR!

COVID-19: SMC DEBATE COM 
EMPRESAS ATUALIZAÇÕES DOS 
PROTOCOLOS DE SAÚDE

FORÇA-PR INTENSIFICA 
LUTA EM DEFESA DOS 
EMPREGOS

VEJA NO VERSO:

Sim, a Metalfest voltou! Após  
2 anos sem o evento, por causa 
da pandemia, o grande encontro 

da família metalúrgica está de volta! E 
nada melhor que comemorar no dia  

1º de Maio, Dia do Trabalhador(domingo)! 
A 23ª edição será realizada no Metal 
Clube de Campo em São José dos 
Pinhais, com aquele churrascão, 
bingo, brinquedos para as crianças 

e foodtrucks! Não dá para perder! 
Guarde a data: 1º de maio, domingão! 
O SMC vai informar todos os detalhes 
nos próximos dias! Fique ligado nas 
nossas mídias e até lá! 

VEM AÍ A 23ª METALFEST!
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O Leão do Imposto de Renda 

está esperando a sua declaração! 

Portanto associado(a) metalúrgi-

co(a), não deixe para a ultima hora! 

Anota o local e o endereço aí! 

Santos e Júlio Contabilidade
RUA: Rua 24 de maio, 1451, 

Rebouças (prédio marrom)

Telefone de contato: 41-3039-
9006 e 41-99953-5190

De segunda a sexta das 8h às 

12h e das 13h15 às 18h

Mais informações em simec.
com.br/impostoderenda.

FORÇA-PR INTENSIFICA LUTA 
EM DEFESA DOS EMPREGOS 

CONFIRA COMO ESTÁ O 
FUNCIONAMENTO DO METAL CLUBE

NÃO DEIXE A DECLARAÇÃO DO  
I.R. PARA ÚLTIMA HORA!

NEGOCIAÇÕES E MOBILIZAÇÕES 
ESTÃO A TODO VAPOR!

A luta dos trabalhadores das autopeças pelo Acordo 

Coletivo de Trabalho tá no gás! Nos últimos dias o SMC está 

em reunião com as empresas do setor para negociar o acordo 

que engloba PLR e data-base. Inclusive em várias empresas, 

metalúrgicos já receberam informativo conscientizando 

sobre a defasagem salarial dos últimos anos e o impacto no 

bolso.  Além disso, os diretores sindicais estão empenhados 

na manutenção dos empregos na cadeia automotiva em 

decorrência da paralisação no 2º turno da Volkswagen. Quer 

saber mais sobre a Campanha Salarial? Acesse o link ao lado!

Devido às recentes flexibilizações nos cuidados de pre-

venção com a Covid-19, o SMC está se reunindo com várias 

empresas para tratar das atualizações nos protocolos de 

saúde. O Departamento de Saúde debateu pontos importan-

tes, entre eles, a volta do transporte em 100% da capacidade, 

média móvel de novos casos e importância da continuidade 

das medidas de prevenção em áreas fechadas como o uso 

de máscara e distanciamento no chão de fábrica. 

A Diretoria Executiva da Força 

Paraná iniciou recentemente a 

intensificação da luta por empregos. 

A mobilização que engloba também 

a defesa da renda e o fortalecimento 

da indústria no Estado já percorreu, 

por enquanto, os municípios de Irati 

e Apucarana. Os diretores também 

aproveitaram para fazer um balanço 

do 9º Congresso Estadual que acon-

teceu em Matinhos (PR), no último 

dia 17 de março. A Conferência 

Nacional da Classe Trabalhadora 

(Conclat), realizada no dia 07 de 

abril, também foi tema do encontro. 

Para acesso as áreas 

de lazer é necessário 

apresentar o comprovan-

te de vacinação contra 

a Covid-19 (mínimo 2 

doses).

Para uso das piscinas 

é necessária a apresen-

tação de exame médico. 

As Inscrições para os 

sorteios, calendário, fotos 

e atendimento online 

você encontra no Portal 

Metal Clube no www.

simec.com.br/metalclube.

Veja mais sobre a re-

serva de churrasqueiras, 

uso do campo de futebol 

e detalhes sobre cada 

unidade no QR CODE.

AUTOPEÇAS

COVID-19

RECUPERAÇÃO NACIONAL SERVIÇOS

CLIQUE 
AQUI e saiba 
mais sobre 

o combate à 
Covid 19

CLIQUE 
AQUI  

e saiba  
mais

CLIQUE 
AQUI  

e saiba  
mais

CLIQUE AQUI  
e saiba mais

CLIQUE AQUI  
e saiba mais

SMC DEBATE COM EMPRESAS 
ATUALIZAÇÕES DOS 
PROTOCOLOS DE SAÚDE

https://simec.com.br/?area=noticias&cat=17
https://simec.com.br/?area=noticias&cat=83
https://simec.com.br/?area=ver_noticia&id=9695&titulo=metal-clube-confira-como-esta-o-funcionamento-das-estruturas-de-lazer
https://simec.com.br/?area=ver_noticia&id=9979&titulo=comecou-a-declaracao-do-i.r-para-associadosas-do-smc
https://simec.com.br/?area=ver_noticia&id=10114&titulo=diretoria-da-forca-parana-debate-luta-por-emprego-e-renda-em-irati

