
Fique por dentro  
dos Serviços do SMC

METALSAÚDE

METAL CURSOS

SMC CARDMETAL CLUBE

DEPARTAMENTOS 
E ATIVIDADES SMC

NOTÍCIAS 
DO DIA

Mais de um século de lutas

SMC
PORTAL
DO

PORTAL DO SMC
UM MUNDO DE 

BENEFÍCIOS  
EM SUAS MÃOS

TENHA ACESSO AOS 
PRINCIPAIS SERVIÇOS  

DO SINDICATO DE FORMA 
PRÁTICA E ÁGIL!

CLIQUE
AQUI

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


SMC CARD FIDELIDADE

O SMC CARD é o cartão da associada 
e do associado Metalúrgico  
Com ele, além de ser identificado como sócio(a) 
do SMC, você tem acesso a diversos serviços 
do Sindicato.

Tudo sobre o SMC CARD  você encontra em:

SMC PAY (pagamento via celular)

Saldos
Extratos
Aquisição de créditos
Transferências
Bloqueio e desbloqueio do cartão 
e mais!

Cashback SMC CARD, quanto mais 
você usa, mais você ganha! 

E AINDA: 

Você encontra todas as funções do seu  
SMC CARD em um só lugar o Portal SMC CARD

www.smccard.com.br

CASH
BACK
SmcCard

pay
SMC

www.smccard.com.br 

http://www.smccard.com.br
http://www.smccard.com.br 


Faça sua inscrição em:

QUALIFICAÇÃO SEM CUSTO 

PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

MECÂNICA BÁSICA
132 horas de aula que deixam você pronto 
para o mercado de trabalho
Módulos: Saúde e Segurança do Trabalho; Mate-
mática Básica; Medição; Leitura e Interpretação 
de Desenho e Tecnologia de Materiais

PROGRAMADOR DE CNC
115 horas de curso completo em 
computadores que simulam as telas de 
Programação de CNC
Módulos: Saúde e Segurança no Trabalho; 
Trigonometria e Programador de CNC

Visando oferecer melhores oportunidades para a associada, o associado 
metalúrgico e seus dependentes, o Sindicato oferece convênios com grandes 
instituições de ensino que oferecem descontos exclusivos para a família 
metalúrgica! A lista completa você encontra em www.simec.com.br 

CONVÊNIOS COM GRANDES INSTITUIÇÕES

INGLÊS
400 horas do nível básico ao avançado 
deixando você preparado para o mundo
Módulos: Nível Elementary, Bsic, 
Intermediate e Advanced

www.simec.com.br/cursos 

http://www.simec.com.br/cursos 


METALSAÚDE

O valor pago todos os meses conta como crédito 
que é usado para cobrir os custos de consultas 
e exames que você fizer e caso não use os 
créditos pode ser resgatados para seu SMC CARD 
Fidelidade e utilizados na rede com mais de 3.000 
estabelecimentos conveniados! 

*O Metal Saúde é uma 
assistência médica e 
odontológica e por isso não 
cobre internamento e nem 
procedimentos cirúrgicos.

Por meio de convênios firmados pelo SMC com médicos, dentis-
tas, clínicas hospitais e laboratórios, o MetalSaúde oferece a melhor 

opção em saúde para você e seus familiares!

Cobertura completa de 
exames

Mais de 200 médicos, 
dentistas, laboratórios e 
clínicas conveniadas

Até 60% mais barato que a 
rede particular

Parcelamento em até 4X

Proteção para você e sua família!

O mais importante é que você nunca 
perde o valor pago no Metal Saúde!

Confira a lista de conveniados do Metal Saúde,  
valores  e mais informações no

www.simec.com.br/metalsaude

Escolha o plano 
que se encaixa 

melhor para você 
e sua família!

http://www.simec.com.br/metalsaude


METALCLUBE

Lazer para a família metalúrgica!

Veja mais fotos das estruturas  
e como utilizar em:

O lazer e a diversão com a família são de extrema importância para 
garantir a qualidade de vida do trabalhador. Pensando nisso o Sindicato 

disponibiliza ao associado o complexo MetalClube com unidades em 
Matinhos, São José dos Pinhais e Guaraqueçaba.

MATINHOS:
Colônia de Férias 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS:
Colônia de Férias 

GUARAQUEÇABA:
Formar 

Centro de Lazer

www.simec.com.br/metalclube

http://www.simec.com.br/metalclube


Filiado à:

Mais de um século de lutas

FILIE-SE AQUI

Ou pelo nosso atendimento online no 

DÚVIDAS?
Entre em contato com nosso atendimento 
pelo telefone (41) 3219-6400

www.simec.com.br/atendimento

Assistência Jurídica

Convênio para declaração de Imposto de Renda

Entrega de material escolar 

Departamentos especializados

E muito mais!

E AINDA:

CLIQUE
AQUI

http://www.simec.com.br/atendimento
http://siscad.simec.com.br/siscad/filiar/index.php

