






























 

Código Sindical: 559.804.900.61-4 - CNPJ: 60.258.985/0001-81 

  
Ata da de Reunião de Negociações Sindicais – 30.09.2020 

 
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2020, às 14h00min, através de plataforma 
Microsoft TEAMS, em substituição a reunião presencial na sede social do SINDERC-SP - 
Sindicato das Empresas de Refeições Coletivas do Estado de São Paulo, na Rua Estela, nº 515 
– Bloco G – 5º andar - Conj. 52 – Vila Mariana – São Paulo, realizou-se a segunda reunião 
prévia de negociações sindicais com a presença das seguintes entidades: SINTERCOJ – 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMRPESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS, REFEIÇÕES 
CONVÊNIOS, CESTAS BÁSICAS, COZINHAS INDUSTRIAIS, RESTAURANTES; SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS C I R I. NORTE OESTE SP e 
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Iniciados os trabalhos o 
representante do Sindicato patronal através Senhor Eliezer Pereira Souza,  cumprimentou a 
todos e passou a palavra a Sr. Francisco que se pronunciou inicialmente mantendo a 
necessidade de reajuste com reposição da inflação, sendo acompanhado pelo Dra Lilian 
Lacerda do Sintercorj e Tatiane do Sindinutri, assumindo a palavra o Sr. Carlos esclareceu que 
no pode haver a perda da inflação pelos trabalhadores, mas que diante do momento, 
aceitariam discutir essa reposição apenas em junho de 2021, ajustando o entendimento que 
todos tinham tido da fala inicial. Com isso Eliezer entendeu o que havia sido colocado e 
manifestou que não poderia tomar qualquer decisão imediata, mas que levaria essa solicitação 
para discussão, entendendo que há com tal posicionamento do Laboral espaço para tentar 
evoluir com uma negociação. Carlos reiterou que seriam três pontos, garantia da reposição da 
inflação, alteração da data base do Sindinutri e extensão com equiparação dos benefícios da 
convenção coletiva a categoria dos trabalhadores vinculados ao Sindinutri. Eliezer, Joice e 
Silvio se manifestaram, sendo que esse assunto restou pendente de avaliação mas 
aprofundada, igualmente a questão da criação temporária de um nova cargo em razão das 
necessidades da pandemia, com piso diferenciado, e com objetivo de garantir que essa posição 
necessária principalmente nos refeitórios, ficasse dentro da categoria, com o que todos 
convergiram, porém, a criação e os detalhes será objeto da próxima reunião. Eliezer ajustou 
com os presentes que o Guilherme juntamente com o Carlos ajustará a agenda para a reunião 
na próxima semana. Restou ratificada a prorrogação da atual convenção coletiva e seus 
aditivos até 31.10.2020, sendo que o Sinderc encaminhara e-mail a Dra Lilian dessa 
prorrogação. As partes de comum acordo mantem o interesse em negociar se 
comprometendo a realizar nova reunião na próxima semana. A lista de presenta na reunião 
(realizada pela plataforma Microsoft TEAMS) dever ser assinada virtualmente e será enviada 
pelo Guilherme, a qual será anexada e ficará como parte integrante da presente ata. Nada 
mais sendo tratado, a reunião foi encerrada às 14.55 horas, lavrando-se a presente ata, por 
mim, Costantino Savatore Morello Junior, para registro. 
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