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COMUNICADO GERAL Nº 07/2022 
20/dezembro/2022

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2022/2023

  

Prezados Associados e Contribuintes,

Comunicamos que na data de ontem foi realizada a audiência de mediação junto ao Tribunal
Regional do Trabalho da 2º Região e, considerando a sentença homologatória (a ser publicada),
seguem as bases da CCT a ser firmada pelo SINDITÊXTIL-SP com a Federação dos
Trabalhadores e os Sindicatos de Trabalhadores:

- Reajuste salarial: 6% (seis por cento), sendo:

A partir de 1º de novembro de 2022 o percentual de 3% (três por cento), aplicados sobre o
salário vigente em 31 de outubro de 2022, limitado ao teto de aplicação de R$ 13.232,80
(treze mil e duzentos e trinta e dois reais e setenta e oitenta centavos). Para os
trabalhadores com salários acima deste valor, deverá ser garantido um aumento fixo de
R$ 396,98 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos);
A partir de 01 de fevereiro de 2023, sobre os salários já reajustados em 1º de novembro
de 2022, o percentual de 2,91% (dois inteiros e noventa e um por cento), limitado ao teto
de aplicação de R$ 13.232,80 (treze mil e duzentos e trinta e dois reais e setenta e oitenta
centavos). Para os trabalhadores com salários acima deste valor, deverá ser garantido
mais um aumento fixo R$ 396,98 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e oito
centavos);

Obs.: Os dois reajustes mencionados acima deverão totalizar, a partir de 1º de fevereiro de 2023,
o percentual de 6%, limitado ao teto de R$ 13.232,80 (treze mil e duzentos e trinta e dois reais e
setenta e oitenta centavos), sendo assim garantido o valor fixo total de R$ 793,92 (setecentos e
noventa e três reais e noventa e dois centavos).

- Abono Especial: R$ 400,00 (quatrocentos reais), em duas parcelas fixas de R$ 200,00
(duzentos reais) cada, sendo a primeira na folha de pagamento do mês de dezembro de 2022 e a
segunda na folha de pagamento do mês de janeiro de 2023, devendo ser revertido 30% (trinta
por cento) de cada parcela à entidade sindical profissional respectiva.

- Salário Normativo: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a partir de 1 de novembro de
2022;

- Auxílio Creche:

A partir de 1º de novembro de 2022: R$ 231,71 (duzentos e trinta e um reais e setenta e
um centavos);
A partir de 1º fevereiro de 2023: R$ 238,46 (duzentos e trinta e e oito reais e quarenta e
seis centavos);

- Vigência das cláusulas sociais: 2 anos;

- Contribuição Assistencial Profissional: a redação final desta cláusula seguirá a mesma
redação constante na convenção coletiva do ano anterior. O prazo para exercício do direito de
oposição se iniciará a partir de 10 de janeiro de 2023.

A redação detalhada das bases acima mencionadas e, demais condições pactuadas poderão ser
obtidas junto aos instrumentos normativos que serão celebrados nos próximos dias.

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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