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COMUNICADO GERAL Nº 06/2016 

05/janeiro/2016 
 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2015/2016 
 
 
 
Prezados Associados e Contribuintes, 
 
 

O SINDITÊXTIL-SP informa que a FETRATEX – Federação dos Trabalhadores Têxteis de São 

Paulo, os SINDICATOS DOS TRABALHADORES de Mestres e Contramestres e das regiões de 

Araraquara, Campinas, Itu, Jundiaí, Santa Bárbara D´Oeste e São Paulo, assinaram na data de ontem, o 

Termo de Compromisso para celebração da Convenção Coletiva de Trabalho, contendo as seguintes 

condições: 

-  Reajuste salarial de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), aplicável a partir de 1º janeiro de 2016 sobre 

os salários vigentes, até o teto salarial de R$ 9.550,00, acima deste valor deverá ser aplicado a parcela 

fixa de R$ 716,25, também a partir de 1º janeiro de 2016;  

- Piso de admissão – R$ 1.008,42 - a partir de 1º janeiro de 2016; 

- Piso de efetivação – R$ 1.070,00 - a partir de 1º janeiro de 2016; 

- Cláusulas sociais terão vigência por dois anos, enquanto que as cláusulas econômicas terão vigência 

até 31 de outubro de 2016;  

- Fica mantida a data-base da categoria em 01 de novembro, bem como mantida a redação de todas as 

cláusulas das respectivas Convenções Coletivas de Trabalho anteriormente firmadas entre o 

Sinditêxtil-SP e os Sindicatos dos Trabalhadores, não sendo aplicado nenhum índice de reajuste 

sobre as demais cláusulas preexistentes de cunho econômico, as quais permanecem com as redações 

inalteradas. 

 
Salientamos ainda, que as condições acima mencionadas serão praticadas em todas as Convenções 

Coletivas de Trabalho 2015/2016 a serem firmadas pelo Sinditêxtil-SP, ficando assim rerratificadas as 

informações divulgadas nos Comunicados 04/2015 e 05/2015. 

 
Para mais informações ou qualquer comunicação, o contato pode ser feito pelo e-mail: 
juridico@sinditextilsp.org.br  
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