
Prezados Associados de Americana e Região,

Como é do conhecimento de todos desde 2016 não fechamos acordo com o Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Americana e Região, a propósito, reiteramos o

conteúdo dos nossos comunicados sobre o êxito obtido nos processos de 2016 e 2017.

Mas, em 2020 ocorreu um “tsunami” que mudou a vida de todos os habitantes do planeta

Terra - a COVID 19, e em razão desse triste e trágico acontecimento, tivemos fechadas as

indústrias do vestuário, e suspensos os contratos de trabalho. Na tentativa de minimizar o

prejuízo decorrente, assim como, evitar a propagação do vírus e conter a doença, os sindicatos

patronal e profissional devidamente autorizados por suas respectivas assembleias, definiram

pela renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, ressaltando, entretanto, que em janeiro

de 2021 as partes retomariam as negociações para analisar a cláusula relativa ao reajuste

salarial, ou seja, a fim de preservar empregos e empresas, a concessão do reajuste salarial foi

postergada.

Desta forma, em janeiro/2021, o Sindicato Patronal e Sindicato Profissional das diversas bases

de representação retornaram à negociação, restando definido a concessão de um reajuste

salarial com base no INPC do mês da data-base. O mês da data-base do Interior do Estado de

São Paulo é junho de cada ano, como ocorria com Americana e toda a Região.

E termos dos comunicados anteriores que logramos e vencemos os processos ajuizados contra

o SIMPI referente aos anos de 2016 e 2017 CONTRA O simpi REFERENTE AOS ANOS DE 2016 e

2017. Novamente neste ano a Sra. Carmelita, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas



Indústrias do Vestuário de Americana e Região – STIVAR, enviou e-mail solicitando a abertura

de negociações relativas à data-base/2019, porém de plano pontuamos que só negociaríamos

com àquela entidade com o intuito de firmar Convenção Coletiva de Trabalho para toda a

categoria, independentemente do número de trabalhadores de cada empresa, ou seja desde

que não houvesse nenhum tipo de acordo com o SIMPI.

O Sindicato Profissional ignorou a minha resposta e enviou novo chamado à negociação, o qual

respondemos através de Notificação Extrajudicial, e até a presente data não obtivemos

resposta.

Provavelmente, o sindicato tentará aplicar a Convenção Coletiva firmada com o SIMPI para as

empresas com até 50 empregados, e para as empresas com 51 empregados tentará firmar

Acordo Coletivo estendendo as condições da CCT SIMPI e STIVAR.

As empresas não estão obrigadas a seguir a Convenção Coletiva e, tampouco, firmar Acordo

Coletivo de Trabalho.

O INPC acumulado para o período é de 4,78% (quatro vírgula setenta e oito por cento), e as

empresas que quiserem reajustar o salário dos seus trabalhadores poderão aplicar o

percentual citado, ressalvando que o percentual aplicado é a título de antecipação salarial.

Informamos, que a ação ajuizada para discussão da representação foi remetida ao Tribunal

Regional do Trabalho da 15ª Região/Campinas para julgamento.

Atenciosamente


