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COMUNICADO GERAL Nº 03/2020
26/novembro/2020

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2020/2021 
Prezados Associados,

Comunicamos que no dia 26 de novembro, foram realizadas novas rodadas de negociações com
as Federações e os Sindicatos de Trabalhadores. Estamos muito próximos de chegar a um
acordo sobre a Convenção Coletiva.

Já houve consenso para a manutenção da redação das cláusulas sociais e quanto às
econômicas nas seguintes bases:

Reajuste salarial: 3.2% (três vírgula dois por cento) em 01 de março de 2021, não
retroativo. Observado o teto salarial de R$ 11.453,00 (onze mil e quatrocentos e cinquenta
e três reais). Para os trabalhadores com salários acima deste valor, deverá ser garantido
um aumento fixo de R$ 366,50 (trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos);
Abono Salarial: R$ 200,00 (duzentos reais), em parcela única, na folha de pagamento do
mês de janeiro de 2021;
Salário normativo: R$ 1.290,00 (um mil e duzentos e noventa reais) mensal e R$ 5,86
(cinco reais e oitenta e seis centavos) por hora, a partir de 01 de março de 2021, não
retroativo;
Auxílio Creche: R$ 206,40 (duzentos e seis reais e quarenta centavos), a partir de 1º
novembro de 2020;
Vigência das cláusulas sociais: 2 anos.

A conclusão das negociações e a celebração da Convenção Coletiva de trabalho, ainda 
dependem da definição da redação da cláusula de contribuição assistencial profissional, tendo 
sido requerida pelas entidades sindicais a mediação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região – SP sobre essa cláusula.

O relacionamento sindical construído nos últimos anos entre SINDITÊXTIL-SP e as Federações e 
os Sindicatos de Trabalhadores permitiram chegar ao acordo para renovação da Convenção 
Coletiva, em tempo recorde, antes até do encerramento do mês de novembro, data-base da 
categoria.

Este resultado positivo conquistado nas negociações é fruto da atuação exitosa da Comissão de 
Negociação, somada ao estreitamento, saudável melhoria e amadurecimento das relações entre 
as entidades sindicais.

Manteremos todos os associados informados sobre as etapas a serem cumpridas para
celebração da Convenção Coletiva.

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

Um forte abraço do

L.A.Pacheco.
Presidente do Sinditêxtil-SP
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