
 
 

COMUNICADO GERAL Nº 06/2018 

29/novembro/2018 
  
  
  

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2018/2019 
  
  
  
Prezados Associados, 
  

Comunicamos que no dia 27 de novembro, foram realizadas novas rodadas de negociações com as Federações e 
os Sindicatos de Trabalhadores, com apresentação de propostas e contrapropostas, que irão viabilizar em breve 
a assinatura das Convenções Coletivas. 

Já houve consenso para a manutenção da redação das atuais cláusulas sociais e, quanto às econômicas foram 
acertadas as seguintes bases: 

-      Reajuste salarial de 4% (quatro por cento), sendo 3% (três por cento) em 01 de novembro de 2018 e a 
diferença em 01 de janeiro de 2019, com o teto de aplicação corrigido pelos mesmos índices e nas 
mesmas datas (percentuais não cumulativos); 

-      Piso de admissão – R$ 1.142,70 - a partir de 1º novembro de 2018; 
-      Piso de efetivação – R$ 1.212,48, - a partir de 1º novembro de 2018; 
-      Auxílio Creche de R$ R$ 192,80 - a partir de 1º novembro de 2018; 
-      Multa de PLR – R$ 430,60 limitada ao teto salarial de aplicação de R$ 4.379,79; 
-      Renovação das cláusulas sociais por 2 anos. 

 
Com relação às novas condições acima pactuadas, as Empresas já podem praticá-las, eis que já formalizadas 
em Ata firmada entre o Sinditêxtil-SP e os Sindicatos e Federações envolvidos na negociação. 

 
A conclusão formal das negociações e a consequente celebração das Convenções Coletivas de Trabalho 
dependem somente da definição da redação da cláusula de contribuição assistencial profissional, tendo sido para 
tanto requerida pelas entidades sindicais a mediação do TRT da 2ª Região – SP. 
  
Para mais informações ou qualquer comunicação, o contato pode ser feito pelo e-mail: 
juridico@sinditextilsp.org.br 
   
    
Um abraço do 
  

  

L.A.Pacheco. 

Presidente do Sinditêxtil-SP 

 
 

Sinditêxtil-SP - Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em geral; de Tinturaria, Estamparia e Beneficiamento; de Linhas; de Artigos de Cama, Mesa e Banho; de Não-
Tecidos e de Fibras Artificiais e Sintéticas do Estado de São Paulo. 
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