
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2019/2020 
 

FIAÇÃO, TECELAGEM E VESTUÁRIO DE RODEIO 
(Base: Rodeio, Ascurra, Apiúna, Ibirama, Presidente Getúlio, Dona Emma,  

José Boiteux, Vitor Meirelles e Witmarsum) 

 
 

COMUNICADO CONJUNTO 
 

FECHAMENTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 
 

1. O Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau 

(SINTEX) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação, Tecelagem 

e do Vestuário de Rodeio (SINDTEXTIL), informam que na data de 19/03/2019 

foi fechado o acordo entre as partes para a renovação da Convenção Coletiva 

de Trabalho 2019/2020, tomada como base a convenção anterior, nos 

seguintes termos: 

 

a) Cláusula 1 - Reajuste Salarial: (sobre os salários de Fevereiro/19) 
 

- Reajuste de 4,25% (quatro vírgula vinte e cinco por cento) aplicados aos 
salários de até 8.081,46 (oito mil e oitenta e um reais e quarenta e seis 
centavos); 

 
- Para os salários acima de 8.081,46 (oito mil e oitenta e um reais e 

quarenta e seis centavos), reajuste de uma parcela fixa de R$343,46 
(trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). 

 
b) Cláusula 2 - Remuneração mínima: (a partir de Março/2019). 

 
- R$ 1.201,20 inicial (R$5,46/hora); 
- R$ 1.309,00 na efetivação, após 90 dias (R$5,95/hora).  

 
c) Cláusula 7 - Auxílio-Creche: 

 
- R$ 204,00 com comprovação;  
- R$ 162,00 sem comprovação.  

 
d) Cláusula 29 - Garantia de Emprego Aposentadoria Voluntária 18 Meses 

(Cláusula de Adesão) 
 

- Abrange apenas aos empregados associados e aos que estiverem em dia 
com  as contribuições/taxas do Sindicato dos Trabalhadores. 

 
e) Cláusula 32 – Homologação Sindical nas Rescisões  

(Cláusula de Adesão) 
 

- Serão realizadas as homologações das rescisões dos empregados 
associados após 12 meses de serviço na empresa e dos não associados, 
quando estiverem em dia com as contribuições laborais e tenham 
completado também 12 meses de serviço na empresa.  



- São liberados da homologação, os empregados com salários superiores ao 
teto estabelecido na cláusula 01 da Convenção Coletiva (R$8.081,46). 

 
f) Cláusula 36 – Intervalo para Repouso e Alimentação: 

 
- O documento que autoriza a redução do intervalo para repouso e 
alimentação deverá conter a anuência do Sindicato Laboral e Patronal. 

 
g) Cláusulas Novas: 

 
-  Acordos Coletivos de Trabalho (Participação do Sindicato Patronal); 
- Horas Extraordinárias em Ambientes Insalubres – autorização para 

realização (cláusula de adesão); 
-  Testes Admissionais – autorização para realização de até 4 horas. 

(as redações completas estarão presentes na Convenção Coletiva) 
 

Renovação das demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho 
2018/2019, com adequação nas redações. 
 
 
2. OBSERVAÇÕES:  

2.1 Estão excluídos os empregados admitidos a partir de 01 de Março de 

2019 e os empregados com contratos por prazo determinado 

(experiência), firmados antes de 01 de Março de 2019, que não foram 

contratados quando do respectivo termo, respeitados os valores de 

remuneração mínima; 

 

2.2 Poderão ser compensadas as antecipações salariais de caráter geral e 

espontâneas concedidas em relação à data base Março de 2019. 

 

3. Cópia da Convenção Coletiva de Trabalho estará disponível no site 

www.sintex.org.br, após registro no Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Blumenau, 19 de março de 2019 

 

 

 

  
  
  
  
  

 

 


