
 
 

COMUNICADO GERAL Nº 05/2017 

13/dezembro/2017 
  

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2017/2018 
  
Prezados Associados e Contribuintes, 
  
Comunicamos que na data de ontem realizamos novas rodadas de negociações com as Federações e os 
Sindicatos de Trabalhadores, com apresentação de propostas e contra-propostas. 

 
A Comissão Patronal reiterou a proposta apresentada na reunião do dia 06 de dezembro de 2017, conforme 
abaixo:  

 Reajuste salarial de 1,83% até o teto de aplicação de R$ 10.405,50. 
 Piso de admissão - aplicação do reajuste de 1,83 % – R$ 1.098,75 
 Piso de efetivação - aplicação do reajuste de 1,83 % – R$ 1.165,85 
 Alteração da redação das cláusulas de homologação, terceirização e contribuição assistencial profissional; 
 Manutenção da redação das demais cláusulas existentes na convenção coletiva anterior; 
 Vigência das cláusulas sociais por 2 anos.  

  
Embora tenhamos avançado nas nossas propostas dentro da realidade do setor, as negociações ainda não foram 
encerradas com as Federações e Sindicatos dos Trabalhadores, em reunião a ser em breve agendada. 
  
Reiteramos as orientações constantes nos comunicados anteriormente divulgados, no sentido de que: 
-   as empresas evitem realizar negociações diretamente com o Sindicato que represente os 

trabalhadores de sua base, de forma a manter a coesão do setor neste momento do processo 
negocial. 

-   para as empresas que julgarem adequado efetuar uma antecipação por conta da futura Convenção, 
em razão de fechamento da folha de pagamento, sugerimos que tal antecipação não ultrapasse os 
patamares acima mencionados. Fica claro que a adoção desta antecipação, será feita a critério 
exclusivo de cada empresa que houver por bem adotá-la.  

  
Em relação aos descontos das contribuições assistenciais aos Sindicatos dos Trabalhadores, recomendamos que 
as empresas não promovam os respectivos descontos de seus trabalhadores, até que a convenção coletiva de 
trabalho seja assinada pelas entidades sindicais. 
  
Solicitamos ainda que quaisquer manifestações ou ocorrências de pressões pontuais sejam imediatamente 
comunicadas ao Sinditêxtil-SP. 
  
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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