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Metalúrgicos do setor de Produtos 
Siderúrgicos conquistam reajuste 

*Convenção Coletiva renovada por 1 (um) ano
*As empresas que optarem em conceder o reajuste salarial em novembro/2021, ficam desobrigadas da 
concessão do abono

Os companheiros e 
companheiras que 

trabalham no setor de 
Produtos Siderúrgicos 
já estão com o acordo 
da Campanha Salarial 

garantido. Além 
da renovação da 

Convenção Coletiva, 
ele prevê reajuste 

salarial de 11,08% e 
abono salarial de 26%. 
O conteúdo do acordo 
segue os já fechados, 
como o do setor de 

autopeças, máquinas e 
equipamentos. 

Veja um breve resumo na tabela abaixo:

Contribuição - O con-
teúdo do acordo foi 
aprovado pelos meta-
lúrgicos de Osasco e 
região em assembleia-
-geral que aconteceu 
na sede do Sindicato no 
dia 29 de outubro. Ele 
também estabelece uma 
contribuição assisten-
cial dos trabalhadores 
beneficiados pela Con-
venção Coletiva a ser 
utilizada na luta do Sin-
dicato, na manutenção 
dos serviços e negocia-
ção coletiva em favor da 
categoria. As empresas 
devem descontar 6%, 
em três vezes (de 2%), 
nas folhas de dezembro, 
janeiro e março de cada 
trabalhador, sócio e não 
sócio do Sindicato.
O trabalhador pode se 
opor a esse desconto, 
de 07 a 14 de dezembro. 
Para isso, o trabalhador 

*Sindisider

Sindisider

COMPOSIÇÃO DO GRUPO

11,08%, sobre salário 
de 31/10/2021, a ser 

aplicado em 01/01/2022

Teto:
R$ 9.720,00

Fixo: R$ 1.076,98

26%, a ser pago 
13% a ser pago até 

20/12/2021 
(igual ou acima do teto - 
fixo: Teto R$ 1.263,60)

13% a ser pago 
até 05/01/2022                                     

(igual ou acima do teto - 
fixo: R$ 1.263,60)

deve comparecer pes-
soalmente à sede do Sin-
dicato (r. Erasmo Braga, 
307, em Presidente Alti-
no, Osasco). A negocia-

ção da campanha sala-
rial é feita pelo Sindicato 
em defesa da categoria. 
A contribuição de as-
sistência na negociação 

coletiva e a participação 
de todos nas atividades 
do Sindicato fortalecem 
a entidade para a luta. 
Contribua!

ACORDO FECHADO
    GRUPO               REAJUSTE                      ABONO*                          PISO

Até 350 trabalhadores:
R$ 1.697,00

Mais de 350
trabalhadores:

R$ 2.003,00

Assembléia Geral na sede de Sindicato

Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos
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Conheça e aproveite os serviços do Sindicato
Além da defesa dos direitos, o 

Sindicato oferece uma série de 
outras vantagens para o traba-
lhador. Isso inclui uma ampla di-
versidade de serviços: assistência 
jurídica, lazer e descontos em vá-
rios serviços.

Desde dezembro de 2017, por 
exemplo, o acesso dos sócios do 
Sindicato a benefícios da Previ-
dência ficou mais rápido, graças 
ao convênio assinado pela entida-
de e a Previdência Social. Este e 
outros serviço só podem ser reali-
zados por meio de uma estrutura 
dedicada ao sócio, composta por 
sede, subsedes em Taboão da Ser-
ra e Cotia. 

O Sócio também tem dois clubes 
na região, o Metalclube, em Osas-
co, e o Metalcamp, em Cotia. Para 
utilizar as piscinas, precisa pagar 
apenas o exame. Além de piscina, 
os clubes têm churrasqueiras e 
campo de futebol. No Metalclube, 
o sócio tem descontos para usu-
fruir de outros atrativos (como 
academia e natação). 

E o lazer inclui também a Colô-
nia de Férias, em Caraguatatuba, 
que é uma opção para curtir a 
praia.

  

Mais opções de Lazer, Saúde e 
Educação – Graças às parcerias 
fechadas pelo Sindicato com di-
versos comércios, clínicas, par-
ques, hotéis, colégios, e faculda-
des, os sócios têm desconto na 
hora de colocar a saúde, os estu-
dos e a diversão em dia.

Abra a câmara do seu celular, 
posicione ela 
no QR Code, 
clique no link 
que aparecer 
na tela para 
acessar a lista 
de descontos.

Toda essa estrutura, incluindo 
os profissionais, é mantida com 
a contribuição dos sócios do Sin-
dicato e também reforçada pela 
contribuição assistencial, incluí-
da na negociação da Campanha 
Salarial. É assim que mantemos a 
luta e um Sindicato forte.

Metalclube em Osasco é uma opção de lazer 

Sócios têm assessoria na hora da aposentadoria 


