Editorial
Incentivado por colegas e amigos, resolvi enfrentar mais uma
gestão do nosso Sindicato.
Serão mais dois anos num trabalho que já tem por base não os
interesses pessoais, mas o bem
do setor de refeições coletivas
no Estado de São Paulo, para o
desenvolvimento salutar do País.
Com base nessa premissa já no
início do ano montamos um
planejamento estratégico que
estabelecia reuniões com os sindicatos laborais, já em fevereiro,
discutindo as cláusulas sociais, já
armazenando e aprovando soluções de mútuo acordo.
Quando os índices da inflação
foram divulgados, já partimos
para os finalmente.
O sucesso dessa negociação vocês poderão ler neste boletim.
Boa leitura!
Boa leitura!
Eliezer Souza,
Presidente
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Objetividade, diálogo e senso de
realidade
Em tempo recorde e pela primeira vez os sindicatos laborais e o
patronal do Estado de São Paulo fecharam acordo coletivo no
início do mês da data-base
Neste ano aconteceu um planejamento nas datas das reuniões de negociação dos acordos coletivos entre o SINDERC-SP e os sindicatos dos trabalhadores, data-base 1º de junho.
Como as bases negociadas eram muitas, e complexas, os dois lados iniciaram as discussões com dois meses de antecedência, o que facilitou analisar
profundamente as cláusulas contratuais. E além dessa programação, houve
muita discussão, e também grande compreensão de ambas as partes, sobre as
dificuldades da economia, situação que vai reger as atividades das refeições
coletivas tanto em 2017 quanto 2018.
Também os entendimentos iniciaram-se pelas cláusulas sociais e a finalização das cláusulas econômicas foi rápida, por conta da compreensão tanto

Eliezer preside a primeira assembleia de associados, em
13/04/2017, que estabeleceu as bases das negociações.
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dos negociadores do SINDERC quanto dos sindicatos
laborais.
Os laborais estavam divididos em dois grupos. O primeiro grupo, com 10 sindicatos: Sinterc Norte/Oeste,
Sindirefeições-Guarulhos, Sindirefeições-São Paulo,
Sindirefeições-Suzano,
Seerc-SJC,
Seerco-Osasco,
Sintercoj-Jundiaí, Sintercamp-Campinas, SintercubCubatão, e Sintenutri, dos técnicos de nutrição. O segundo
grupo foi composto pelos sindicatos de Sorocaba e ABC.
São 12 sindicatos laborais! E só o SINDERC SP na
contra parte. Foi um trabalho árduo que se mostrou paciência, compreensão e equilíbrio para se atingir o fim

proposto, que tem sido conseguir-se praticar nosso lema,
ou seja, O GANHA-GANHA! Foi tarefa complexa à
procura da equalização para os doze sindicatos, mas com
esforços redobrados e negociações respeitosas chegamos
ao objetivo!
O acordo rápido entre as partes conseguiu harmonizar as solicitações dos dois grupos, o que ajudou a ter
neste ano o mais rápido fechamento, que aconteceu
quando as atas foram lavradas no dia 5 de junho.
As resoluções dos acordos sindicais coletivos, válidos
de 1º de junho de 2017 a 31 de maio de 2018, estarão à
disposição dos associados na sede do Sindicato.

Cenário Progressivo das Reuniões
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Assembleia Patronal 13/04/2017

Reunião de negociação 13/04/2017

Reunião de negociação 19/04/2017

Reunião de negociação 19/04/2017

Reunião de negociação 02/05/2017

Reunião de negociação 02/05/2017

Reunião de negociação 30/05/2017

Reunião de fechamento ABD e Sorocaba 05/06/2017

Reunião de fechamento Fetercesp Sistema Ganha-Ganha em 05/06/2017

Feliz 25 Anos
Em 18/05/2017 tivemos uma significativa e merecida comemoração dos cinco lustros do SINTERCOJ Sindicato
dos Empregados das Empresas de Refeições Coletivas de Jundiaí e Região.
O jantar solene foi nas excelentes instalações do Espaço Santa Filomena, em Jundiaí (SP).
A cerimônia foi prestigiada por sindicalistas patronais e laborais. Após a composição da mesa e a abertura com o
Hino Nacional, com execução do tenor Marcio José, os membros da mesa diretora , os convidados, homenagearam
o SINTERCOJ e seu presidente Luiz Gonzaga e sua equipe. Ponto alto além do magnífico jantar, foi a homenagem
aos mais antigos profissionais tanto operacionais quanto administrativo.

Mesa diretora do evento

Silvio, Luizinho, Eliezer e Gil, comemorando os 25 anos do
SINTERCOJ

O presidente do SINDERC SP. Eliezer, saudando o presidente
Luizinho e sua equipe.

Jantar comemorativo e convidados do SINDERC SP.

3

Eliezer Souza assume presidência do Sindicato
por mais 2 anos
Dos 23 diretores da gestão 2017-2019, incluindo o presidente reeleito, cinco
são novos dirigentes
Em cerimônia realizada no dia 13 de abril, na sede
do Sindicato das Empresas de Refeições Coletivas do
Estado de São Paulo, foram empossados os diretores
eleitos na Assembleia Geral de Eleições realizada em 8
de março. O presidente Eliezer P. Souza, da SODEXO,
foi reeleito para mais uma gestão à frente do SINDERCSP, que vai de 2017 a 2019.

Composição da nova diretoria
Presidente: Eliezer Pereira Souza (SODEXO)
1º Vice-Presidente: Eunice Léia Galina Moreli
(GR S/A)
2º Vice-Presidente: Rogério da Costa Vieira
(MASSIMA)
3º Vice-Presidente: Walter Francisco de Mello (LC)
4º Vice-Presidente: Marys Léia Rodrigues Marques
(AROMA)
5º Vice-Presidente: Aderbal Alves Nogueira
(CATALÃO)
6º Vice-Presidente: Décio de Oliveira Bernini (DBSB)
Diretor Secretário: Gil Cipelli de Brito (GR S/A)
Diretor Tesoureiro: Adilson Den Julio Gonçalves
(ELLOS)
Diretor Vice Tesoureiro: Ério Gregório (REAL
FOOD)
Diretor de Assuntos Estratégicos: Sylvio Poltronieri
Neto (SAPORE)
Suplentes:
1º Basílio Fambrini (APETECE)
2º Éderson Christian Alves de Oliveira (REAL FOOD)

3º Sérgio Alves Gonzalez
(NBG)
4º Laura Massonetto
(LA BELLA)

Conselho Fiscal:
1º Nelson Chiteco
Junior (ALINUTRI)
2º Elisangela Mareschachi (ESSENCIAL)
3º João Kondor Neto (ORTEL)
Suplentes do Conselho Fiscal
1º Abílio Pióli (ONDINA)
2º Ademilson Rosa Santos (EMBRARE)
3º Marcos Luiz do Carmo, (VIVO SABOR)
Delegados ao Conselho Federal:
1º Antonio Guimarães (SINDERC/ABERC)
2º Rogério da Costa Vieira (MASSIMA)
Em 08/03/2017 aconteceu a eleição da Diretoria
que conduzirá a gestão 2017. A Diretoria com pequenas substituições foi reeleita encabeçada pelo presidente
Eliezer P. Souza. Serão 2 anos que atravessarão as dificuldades geradas pela crise sócio econômica que assola o
país. Eliezer, perguntado pelo jornalista deste periódico
sobre o que significa para o SINDERC SP, respondeu:
“A permanência por mais uma gestão significa mais experiência administrativa e sócio econômica do grupo reeleito, e o bom relacionamento entre os vários sindicatos
laborais e patronal.”
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