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Ata da de Reunião de Negociações Sindicais – 13.10.2020 Aos treze dias do mês de outubro 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 quarta 

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; SINTERC – SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE REFEIÇÕES COLETIVAS, COZINHAS INDUSTRIAIS, RESTAURANTES 

INDUSTRIAIS, MERENDA ESCOLAR TERCEIRIZADA, CESTAS BÁSICAS E COMISSÁRIAS DA REGIÃO 

NORTE/OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO e SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, bem como a CONTERC - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 

DE REFEIÇÕES COLETIVAS, que assessora tais entidades, através de seu representante, Carlos 

Ferreira. Passou a palavra para o Sr. Silvio para explanação do que fora ajustado. O Sr. Eliezer 

informou que a situação com o Sindicato dos Nutricionistas tem uma condição diferenciada por não 

haver um histórico anterior e diante disso ponderou que tem que se partir deste momento para 

igualar o que já existe com os demais Sindicatos participantes desta negociação e ofertou o reajuste 

salarial de 1,95% para os salários de até R$ 3.216,00 pelo período de 11 meses, por conta da 

alteração da data base para 01 de junho a partir da presente negociação; valor fixo de R$ 62,71 

para valores acima de R$ 3.216,01 e R$ 5,00 a título de subsídio odontologia. O Dr. Silvio, em nome 

do Sindicato dos Nutricionistas, se manifestou no sentido de que as partes podem chegar a uma 

composição do valor. A Presidente dos Nutricionistas se manifestou da dificuldade em conseguir 

benefícios para a categoria, mas que esta buscando adequar a situação de forma idêntica aos 

Sindicatos participantes, porém entende que o valor proposto a título de subsídio é baixo e suscitou 

a possibilidade de melhoria. O Sr. Carlos André complementando o que disse a Presidente do 

Nutricionista pugnou pela melhoria da proposta apresentada pelo Sindicato Patronal. O Sindicato 

Patronal, na pessoa do Sr. Eliezer, informou que não há condição de equiparação, mas propôs que 

seja feita uma nova reunião para ajuste do valor proposto a título do auxílio odontológico. Com a 

palavra, a Sra. Joice questionou se a proposta foi aceita pelos Sindicatos participantes, que se 

manifestaram pela aceitação, inclusive o Sindicato dos Nutricionista, com exceção apenas referente 
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 ao valor do auxílio odontológico que foi proposto pelo Sinderc ao SindiNutri e que continuará a ser 

negociado. Foi agendada nova reunião para amanhã, 14.10.2020, às 11:00 horas. Com a palavra, o 

Sindicato patronal solicitou a inclusão da seguinte cláusula na convenção coletiva: “TAXA 

NEGOCIAL” 

 

NOTA ADICIONAL: Houve a reunião indicada acima e o SINDINUTRISP aceitou os 

termos dos R$ 5,00 para o subsídio do benefício odontológico. 

 

SINDICATO PATRONAL - Todas as empresas que integram a categoria econômica de Refeições 

Coletivas e Similares do estado de São Paulo, repassarão ao Sindicato Patronal – SINDERC – Sindicato 

das Empresas de Refeições Coletivas do Estado de São Paulo, o valor correspondente a taxa negocial 

patronal no valor de R$ 3,00 (três reais) mensal por empregado, para as empresas associadas e R$ 

6,00 (seis reais) mensal por empregado, para as empresas não associadas, com objetivo de auxiliar 

no custeio de benefícios concedidos pela entidade sindical patronal tais como: consultas jurídicas 

relacionadas às normas coletivas através de atendimento presencial, telefônico e por e-mail, consulta 

de normas coletivas registradas e mantidas no site do Sindicato, envio de normas coletivas e demais 

documentos relacionados à categoria, custeio das despesas com negociações coletivas e demais 

serviços prestados pela Entidade Sindical Patronal”. Sem objeção pelos Sindicatos Laborais. A lista de 

presença 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 15:15 horas, lavrando-se a presente ata, por 

mim, Lilian de Oliveira Almeida Lacerda, para registro. 

Comissão Laboral 

Carlos Ferreira - CONTERC - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE 

REFEIÇÕES COLETIVAS 

Comissão Patronal 

Eliezer Pereira Souza 

Presidente 


