
Companhia Industrial Cataguases adota medidas de preservação do 

emprego e da renda e mantém 85% do seu quadro de colaboradores 

De acordo com a Abit, setor têxtil já apresenta queda de 90% no país 

 

Diante do cenário inédito de pandemia global da Covid-19, a Companhia Industrial Cataguases foi 

uma das primeiras indústrias têxteis do país a interromper suas atividades e colocar os 

colaboradores em quarentena. Porém, considerando as orientações do Governo Federal para que 

ocorra o isolamento social, mas permitindo que o setor industrial possa permanecer ativo, 

observando para tanto regras que visem diminuir os riscos de contágio dos empregados em 

atividade, dia 1º de maio representantes da Cataguases estiveram com os sindicatos das categorias 

abrangidas na empresa e acordaram o retorno das atividades de forma moderada a partir do dia 4 

de maio de 2020. 

De acordo com a Abit - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - o impacto da 

pandemia global atingiu prioritariamente a indústria do vestuário, que apresentou uma queda de 

90% no país devido ao fechamento das lojas como medida de prevenir a proliferação do vírus. 

Diante desse cenário e após ter suas atividades paralisadas por mais de 40 dias, a Companhia 

Industrial Cataguases prevê uma queda imediata de 50% em sua produção e faturamento. “Apesar 

da situação desfavorável, dedicamos todos os nossos esforços para a preservação do emprego e da 

renda e conseguimos manter 85% do nosso quadro de colaboradores, que seguem sendo nosso 

principal ativo”, explica o Diretor Presidente Danny Siekierski. 

Os colaboradores que foram desligados, 15% do quadro da empresa antes da pandemia, contarão 

com o suporte do setor de Gente & Gestão da Cataguases para sua recolocação profissional. Além 

da carta de recomendação, a empresa confecciona o currículo e disponibiliza uma lista com 

endereços eletrônicos das empregadoras da região que recebem ou cadastram candidatos. 

Também serão oferecidos treinamentos online sobre LinkedIn e Recolocação Profissional com 

especialistas da Cataguases. “Ano passado tivemos que desligar um grande número de 

colaboradores de uma só vez. Porém, em menos de seis meses pudemos recontratar 33% dos que 

haviam sido demitidos. Seguiremos priorizando nossos ex-colaboradores caso surjam novas 

oportunidades na empresa”, declara a Gestora de Gente & Gestão, Emanoella Castro. 

Os 935 colaboradores que seguem na empresa tiveram redução da jornada de trabalho em 25% 

(vinte e cinco por cento), com redução proporcional de seus salários, preservado o valor do salário-

hora de trabalho, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, iniciando em 1º de maio de 2020 e terminando 

em 30 de junho de 2020, segundo disposto no art. 7º da Medida Provisória nº. 936/2020. Dentre 



as medidas adotadas para a preservação da saúde dos mesmos estão a distribuição de máscaras de 

tecido para trocas constantes ao longo do dia, aplicação de questionário de risco desenvolvido pela 

Unimed, aferição da temperatura corporal, ampliação dos espaços dos refeitórios e cancelamento 

de todas as reuniões e treinamentos presenciais. 

Colaboradores gestantes e acima de 60 anos, considerados do grupo de risco para a Covid-19, 

permaneceram com suas atividades suspensas por mais 30 dias a partir de 01/05/2020, de acordo 

com a adesão da Cataguases ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 

que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares de acordo com a Medida Provisória nº. 

936/2020. 

 

Sobre a Companhia Industrial Cataguases 

Com mais de 80 anos de tradição, a Cataguases oferece soluções em tecidos para moda (masculina, 

infantil e feminina), decoração e uniformes. Fundada na cidade de Cataguases/MG, é uma das mais 

avançadas fabricantes de tecidos planos de algodão e viscose do país. Preocupada com a redução 

de danos ao meio ambiente, a empresa possui duas das mais importantes certificações do mercado 

têxtil: STANDARD 100 by OEKO-TEX® e BCI®. 

 

Solução em Máscaras de Tricoline 100% Algodão 

Diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, a Companhia Industrial Cataguases uniu 

forças com confecções brasileiras e investiu em uma nova solução para o mercado: máscaras de 

proteção confeccionadas com tecido 100% algodão. As máscaras de tecidos Cataguases estão à 

venda em dois formatos: anatômica e reta com pregas. Empresas interessadas podem entrar em 

contato pela página: https://mascaras.cataguases.com.br/. 

https://mascaras.cataguases.com.br/

