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COMUNICADO GERAL Nº 05/2014 
02/dezembro/2014 

 
 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2014 
 
 
Prezados Associados e Contribuintes, 
 
Comunicamos que estamos dando continuidade ao processo de Negociações Coletivas 2014 visando à 
renovação da Convenção Coletiva de Trabalho.  

A Comissão Patronal apresentou a seguinte proposta para cláusulas econômicas: 
- Reajuste salarial de 6%, com o teto de aplicação de R$ 8.320,00; 
-  Piso de Admissão reajustado para R$ 920,00; 
-  Piso de Efetivação reajustado para R$ 970,00; 
- Auxílio creche de R$ 170,00. 
 
Embora tenhamos avançado nas nossas propostas dentro da realidade do setor, não houve aceitação 
pelos Sindicatos dos Trabalhadores. As próximas reuniões estão marcadas para os dias 08 e 10 de 
dezembro de 2014 às 10:00 horas. 
 
Reiteramos as informações do comunicado anteriormente divulgado de que: 
- as empresas do setor, direcionem ao Sinditêxtil-SP, eventuais demandas específicas 

relacionadas  à  negociação com  os Sindicatos dos Trabalhadores,  de  forma  a  manter  a  
coesão  do nosso setor, fundamental no processo negocial;  

- 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 
seja efetuada até o limite de nossa oferta que foi de 6%, observado o teto de aplicação. Fica 
claro que a adoção desta antecipação, será feita a critério exclusivo de cada empresa que 
houver por bem adotá-la. 

 
Alertamos que, em virtude de ainda não haver o fechamento das negociações, as empresas não 
deverão promover o desconto da Contribuição Assistencial Profissional até que seja celebrado 
o Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho. 
 
Para mais informações ou qualquer comunicação, o contato pode ser feito pelo e-mail: 
juridico@sinditextilsp.org.br 
 
  
 
 
Francisco José Ferraroli dos Santos 
Presidente em Exercício do SINDITÊXTIL-SP 

 
 

mailto:sinditextilsp@sinditextilsp.org.br
mailto:abit@abit.org.br

