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COMUNICADO GERAL Nº 05/2011 
11/novembro/2011 

 
 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2011/2012 
 
 
 
Prezados Associados e Contribuintes, 
 
 
Comunicamos às empresas associadas e abrangidas pela Convenção Coletiva do Sinditêxtil-SP, que realizamos 
na data de hoje, nova rodada de negociação com os Sindicatos de Trabalhadores. 
 
A Comissão Patronal apresentou proposta de reajuste salarial de 6,66% em novembro de 2011, 
(equivalente a variação do INPC acumulado nos últimos 12 meses), aplicáveis sobre os salários 
nominais vigentes em outubro/2011, com o teto de aplicação de R$ 6.700,00, piso de admissão de R$ 
671,95 e piso de efetivação de R$ 748,54.  
 
Comunicamos às empresas associadas, que embora tenhamos avançado nas nossas propostas dentro da 
realidade do setor, não houve aceitação por parte dos trabalhadores. A próxima reunião está marcada para o dia 
17 de novembro de 2011. 
 
Reiteramos a todas as empresas do setor, que direcionem ao Sinditêxtil-SP, eventuais demandas específicas  
relacionadas  à  negociação com  os Sindicatos de Trabalhadores,  de  forma  a  manter  a  coesão  do nosso 
setor, fundamental no processo negocial. 
 
Para aquelas 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 6,66%. Fica claro que a adoção desta antecipação, será feita a critério exclusivo de cada 
empresa que houver por bem adotá-la.  
 
Para mais informações ou qualquer comunicação, o contato pode ser feito pelo e-mail: 
juridico@sinditextilsp.org.br 
 
 Atenciosamente, 
  
 

Alfredo Emílio Bonduki 
Presidente 
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