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ATENÇÃO TRABALHADOR(A) DA HCC!

Companheiro(a) da HCC, 
chegou a hora de votar 
a proposta de data-base 
apresentada pela empresa ao 
Sindicato. Portanto é muito 
importante ler o conteúdo com 
muita atenção antes de votar.

Por isso na página leia e analise 
bem a proposta para votar de forma 
consciente na próxima terça-feira, 
dia 9 de fevereiro, às 7h, na porta de 
fábrica, mantendo o distanciamento 
e com uso da máscara para 
combatermos a Covid-19. Até lá!

Chegou a hora de analisar discutir e votar as propostas
de data-base, PLR e Vale Mercado



Confira abaixo a proposta de data-base 
apresentada pela empresa

TRABALHADOR(A) DA HCC!

2020/2021 - De 01º de dezembro de 2020 a 30 de novembro de 2021 

 
- Reajuste Salarial: 
Conforme INPC acumulado últimos 12 meses (5,20%) em fevereiro de 2021, pagamento março  

 
- Vale Mercado 
R$464,00 + INPC = R$489,00. Em janeiro de 2021, pagamento fevereiro.  

(*** Teria que ser reajuste fevereiro, com pagamento março. Devido ao fato de que nesta data 

a carga do vale mercado já foi feita) 
 
- PLR: 
Valor mínimo de R$ 4.000,00, corrigido pelo INPC, dividido da seguinte forma: 

R$ 1.500,00 até 25/07/2021 
R$ 2.500,00 até 21/12/2021 + R$ 0,08 por peças produzida no período de janeiro de 2021 a 

dezembro de 2021 (****Projeção PLR variável - Em 2020 o total pago referente aos R$ 0,08 por 

peças (PLR variável) foi de R$ 1.300,00, o projetado para 2021 seguindo o volume previsto será 

de R$ 2.300,00. 
 
- Taxa Contribuição negocial 3% empresa/empregado 

 
- Fundo de Qualificação  
13%, sendo 5% em 20/05/2021, 5% em 20/07/2021 e 3% em 20/09/2021. 

 
 
2021/2022 - De 01º de dezembro de 2021 a 30 de novembro de 2022 

 
- Reajuste Salarial: 
Conforme INPC acumulado últimos 12 meses, em fevereiro de 2022, pagamento março  

 
- Vale Mercado 
R$ 489,00 + INPC acumulado últimos 12 meses. Em janeiro de 2022, pagamento fevereiro. 

 
- PLR: 
Valor mínimo de R$ 4.000,00, corrigido pelo INPC dividido da seguinte forma: 

R$ 1.500,00 até 25/07/2022 
R$ 2.500,00 até 21/12/2022 + R$ 0,08 por peças produzida no período de janeiro de 2022 a 

dezembro de 2022  
 
- Taxa Contribuição negocial 3% empresa/empregado 

 
- Fundo de Qualificação  
13%, sendo 5% em 20/05/2022, 5% em 20/07/2022 e 3% em 20/09/2022. 

 
 
Para esclarecimento o banco de horas está sendo pago 3x na semana 1 hora por dia, e nos 

sábados alternados no horário normal (um sim, outro não). Se houver necessidade de se 

trabalhar mais sábados no mês, fora os que já estão sendo compensados, estes serão 

remunerados como hora extra. 



Vacinação deve seguir critérios técnicos 
e não ser usada para privilégios

E agora? Qual o impacto imediato para o trabalhador? 

Já começou a entrega do
material escolar SMC 2021!

PANDEMIA Nota da Força Sindical do Paraná: 

MUDANÇA NAS PRESIDÊNCIAS DO SENADO E DA CÂMARA

SERVIÇOS

Leia a matéria completa 
clicando no link interativo: 

https://bit.ly/3pKJ6WT)

Confira a entrevista no link interativo: https://bit.ly/36ECUbp)

Confira mais detalhes no link interativo:
https://bit.ly/3pPEkY8

Faça seu cadastro até dia 05/02

A Força Sindical do Paraná, representante de Sindicatos de 

diversas categorias, cuja base é formada por cerca de

1 milhão de trabalhadores em todo o estado, vem à público 

reforçar que o processo de vacinação contra o Covid-19 

seja mantido levando-se em conta os protocolos e critérios 

técnicos determinados pelas autoridades sanitárias e não 

visando privilegiar determinados setores ou indivíduos 

da sociedade. Manifestamos nossos protestos a qualquer 

tentativa que seja usada para “furar a fila” no processo de 

vacinação, por quem quer que seja. Todos os procedimentos 

que acontecerem de forma diferente aos critérios técnicos 

devem ser repudiados pela sociedade. 

Os dois candidatos apoiados pelo presidente da república, Jair Bol-

sonaro, venceram as eleições no Congresso Nacional. O resultado que 

de certa forma foi também um reflexo da injeção de R$ 3 bilhões pelo 

Governo Federal em emendas para parlamentares do centrão. Com toda 

essa conjuntura desfavorável fica a seguinte pergunta E agora? Qual o 

impacto imediato para o trabalhador? Para ter uma analise sobre essa 

questão, a LIVE SMC entrevistou o assessor do DIAP, Marcos Verlaine. 

Associada e associado metalúrgico! Vamos começar a agendar 

a entrega do material escolar 2021 e para seguir os protocolos 

de segurança relacionados à pandemia este ano você deverá 

fazer previamente um cadastro.

Veja como fazer:
Acesse www.simec.com.br/material e preencha os campos 

solicitados

Depois aguarde o contato do SMC via e-mail ou telefone 

para agendar a data e local para a retirada do material

O cadastro deve ser feito até dia 05/02

Todos os sócios cadastrados até o dia 31 
de dezembro de 2020 e que possuem 

dependentes nascidos entre 2006 e 2015 
têm direito ao material.

https://bit.ly/36ECUbp)
http://www.simec.com.br/material
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EXPEDIENTE

BENEFICIOS

SMC amplia rede do SMCCARD

Associado(a): Atualize
seu cadastro no Sindicato
e tenha o retorno de
créditos do SMC CARD 

O SMC está valorizando as regiões 

onde os associados(as) residem. 

Expandindo a Rede Fidelidade nesses 

lugares, principalmente com foco no 

delivery para aumentar o atendimento 

e ter mais opções para o associado 

usar o SMCCARD. 

Associada e associado metalúrgico: Quando você usa o SMC 

CARD, você ganha duas vezes! Ganha com os descontos 

exclusivos de nossa Rede e também recebendo créditos 

gerados pelas compras que retornam para seu cartão! Não 

perca tempo! Faça a atualização do seu cadastro SMC clicando 

em https://bit.ly/3jfVziS e receba seus créditos!

A lista completa com todos os nossos conveniados 

e também um local exclusivo para você indicar um 

estabelecimento para que faça parte da Rede você encontra 

em www.smccard.com.br.  Fique por dentro dos serviços e 

facilidades que o Sindicato oferece para você e sua região! 

Cadastre seu whatsapp em www.simec.com.br/zap
e adicione esse nosso contato ao seu telefone.

http://www.smccard.com.br

