
                                                                 
 

 

Prezados Associados do Interior do Estado de São Paulo, 

 

Prezados Associados do Interior do Estado de São Paulo, 

Nós do SINDIVESTUÁRIO notamos que as empresas sediadas no Interior deixaram de 
efetuar o pagamento das contribuições ao sindicato. Acreditamos que o fato decorre 
de um entendimento que a empresa estando distante da sede, isso as isenta dos 
únicos dois pagamentos anuais da contribuição – assistencial e negocial. 

Queremos acreditar que não deve ser por esta razão, pois afinal, mesmo distante as 
empresas do Interior gozam dos mesmos benefícios daquelas localizadas em São Paulo, 
e até mesmo com mais prerrogativas. 

 

É o caso das ações ajuizadas contra os acordos firmados entre os Sindicatos Profissionais 

e o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Tipo Artesanal - SIMPI, que aliás não tem 

nenhuma representatividade no Setor do Vestuário. Foram intentadas várias ações e, 

felizmente ganhamos todas, e isto para beneficiar as empresas, uma vez que os acordos 

com o SIMPI contemplavam reajustes salariais bastante significativos com aumento real 

de até 8% (oito por cento), sem contar o valor altíssimo da cesta básica, e outras tantas 

benesses que acarretariam um ônus insuportável às empresas. Grande parte do Setor 

do Vestuário certamente sucumbiria após algum tempo.   

 

Mas, fomos lá e lutamos por vocês, e diga-se de passagem - ganhamos todas, lembrando 

ainda, que durante a tramitação dos processos, através de comunicados orientamos as 

empresas sobre os procedimentos quanto à Convenção Coletiva de Trabalho firmada 

com o SIMPI, e a forma correta de reajustar o salário do trabalhador, ou seja as empresas 

não ficaram à deriva, mas, ao contrário, muito bem municiadas de informações e 

orientações quanto a postura a ser adotada e atitudes a serem firmadas.  

 

E, não foi só esta ação que ganhamos e trouxemos vantagens a vocês, muitas outras 

foram ajuizadas, a título de exemplo vamos citar a exclusão do ICMS da base de cálculo 

do PIS e COFINS e o Vale Transporte, mas sabemos que foram muitas. 

 



Firmamos convênios com advogados em todas as áreas de atuação do direito, temos 

desenvolvido parcerias e convênios nos mais diversificados ramos – escolas, 

alimentação, hotéis, agências de viagens, dentre tantos outros. 

 

E mais, com certeza sempre que você precisa é muito bem atendido por um profissional 

que o ajuda a resolver o seu problema de imediato, e olha, que temos registrado mais 

questionamentos desta base, do que a de São Paulo. 

 

Mas, a contribuição assistencial e a contribuição negocial são imprescindíveis à 

continuidade do SINDIVESTUÁRIO, sem ela não teremos como continuar a prestar os 

nossos serviços a você. 

 

Na hora de pagar o seu boleto pense na importância de ter um sindicato da sua categoria 

para defender os interesses do Setor  

A 
Diretoria 

  


