
 
COMUNICADO GERAL Nº 03/2016 

18/novembro/2016 
 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2016/2017 
 
 
Prezados Associados e Contribuintes, 
   

Comunicamos que foram realizadas rodadas de negociações com os Sindicatos de Trabalhadores, com 
apresentação de propostas e contra-propostas, infelizmente ainda não concretizadas. 
 
Apesar de mobilização ocorrida em empresa associada, sediada em Santa Isabel e que impediu o ingresso de 
seus funcionários ao trabalho, em clara demonstração de radicalização, as negociações evoluíram por parte da 
bancada patronal, dentro daquilo que entendemos ser a realidade e limites razoáveis para o nosso setor. 
 
Diante do cenário delicado das negociações e em razão do movimento paredista instalado, sugerimos as 
empresas associadas que tomem as cautelas necessárias, objetivando garantir a continuidade de suas atividades 
produtivas normalmente, mesmo que venham a ocorrer novas manifestações sindicais, que visem afetá-las.  

Reiteramos enfaticamente aos nossos associados que 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. 
 
Solicitamos ainda que quaisquer manifestações ou ocorrências de pressões pontuais sejam imediatamente 
comunicadas ao Sinditêxtil. 
 
Foram agendadas novas reuniões para o dia 22 de novembro de 2016, a partir das 10hs, com os Sindicatos de 
Trabalhadores de Jacareí, Sindicatos de Trabalhadores de Mogi das Cruzes e com a Federação dos 
Trabalhadores (representando interesses de mais de 20 Sindicatos de Trabalhadores filiados).   
 
Salientamos ainda, que o Sindicato dos Mestres e Contramestres, Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de 
Araraquara, de Campinas, de Jundiaí, de Santa Bárbara D’oeste, de São Paulo e de Sorocaba,  recusaram o 
agendamento de nova reunião proposta pela Bancada Patronal. 
 
Para mais informações ou qualquer comunicação, o contato pode ser feito pelo e-mail: 
juridico@sinditextilsp.org.br  
 
  
Atenciosamente, 
 

Alfredo Emílio Bonduki 
Presidente 

 

 
 

Sinditêxtil-SP - Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em geral; de Tinturaria, Estamparia e Beneficiamento; de Linhas; de Artigos de Cama, Mesa e Banho; de Não-
Tecidos e de Fibras Artificiais e Sintéticas do Estado de São Paulo. 
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