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COMUNICADO GERAL Nº 08/2014  
11/dezembro/2014  

   
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2014/2015 

 
   
   
Prezados Associados e Contribuintes,  
  
Informamos a todos que o SINDITÊXTIL-SP e SINDICATO DOS MESTRES E 
CONTRAMESTRES, PESSOAL DE ESCRITÓRIO E CARGOS DE CHEFIA, NA 
INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM NO ESTADO DE SÃO PAULO chegaram a bom 
termo nas negociações coletivas para celebração do Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho, 
nas bases abaixo:  
 -    Reajuste salarial de 6,34% (seis vírgula trinta e quatro por cento), sendo 5% (cinco por cento) em 01 
de novembro de 2014 e a diferença em 01 de janeiro de 2015;  
-    Ambos aumentos salariais,  observarão um teto de aplicação de R$ 8.847,49 (oito mil e oitocentos e 
quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos);  
-    Piso de admissão de R$ 925,16 (novecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), por um período 
de 90 (noventa) dias, a contar da data de admissão;  
-   Piso de Efetivação R$ 978,33 (novecentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), após decorrido 
o período de 90 (noventa) dias, contado da data de admissão;  
- Auxílio Creche de R$ 170,14 (cento e setenta reais e quatorze centavos). 
   
Em relação as contribuições assistenciais, recomendamos que entrem em contato com as entidades 
sindicais para obter as informações específicas. 

 
Quanto às demais cláusulas da Convenção permanecem válidas até 31 de outubro de 2015. 
   
Informamos que já foi assinado o Termo de Compromisso com essas condições com as referidas 
entidades sindicais e o Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015 será assinado pelas 
partes nos próximos dias.  
 
Por fim, eventuais diferenças das folhas de pagamentos dos meses de novembro/2014, dezembro/2014 e 
13º salário, decorrentes da aplicação do presente reajuste salarial coletivo e dos novos valores dos salários 
normativos, poderão ser pagas pelas empresas juntamente com a folha de pagamento de janeiro de 2015. 
 
Agradecemos a confiança e o apoio dos associados no processo de negociação coletiva conduzido por esta 
entidade patronal, que sempre pautou a sua atuação dentro dos parâmetros éticos e da realidade 
econômica do nosso setor. 
 
Para mais informações, o contato pode ser feito pelo e-mail: juridico@sinditextilsp.org.br  
   

  
Atenciosamente,  
   
   
Francisco José Ferraroli dos Santos 
Presidente em Exercício do SINDITÊXTIL-SP 
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