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RELATÓRIO ANUAL 2015 

  
1. REUNIÕES DA DIRETORIA E ASSEMBLEIA GERAL  

No ano de 2015 foram realizadas reuniões da Diretoria, nas quais foram discutidas ações pertinentes aos sete setores que 

compõem o SICONGEL. Todas as decisões praticadas pela Diretoria foram ratificadas pelos associados, por ocasião da 

realização da Assembleia Geral realizada em 14 de abril de 2015, bem como foram aprovadas as contas da entidade referente ao 

ano de 2014.  

 

1.1. REUNIÕES NA FIESP E NA CNI  

Relembramos que o Dr. Edmundo Klotz, Presidente do Sicongel, também ocupa cargo de Vice-Presidente na FIESP (Federação 

das Indústrias no Estado de São Paulo).  

Em 2015, ano de grave crise, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) trabalhou intensamente na defesa do 

setor industrial e da sociedade e na busca de soluções para os problemas do país. A Fiesp empenhou-se em iniciativas de grande 

visibilidade e alcance, como a campanha contra o aumento de impostos e o apoio à regulamentação da terceirização. Participou 

também da Agenda Legislativa da Indústria, elaborada e coordenada pela CNI, que chega à sua 16ª edição reconhecida como 

uma forma de comunicação franca, direta e transparente do setor industrial com o Poder Legislativo e a sociedade.  Nesse 

horizonte de novas perspectivas, a CNI tem a responsabilidade de propor caminhos que assegurem maior competitividade 

interna e externa ao produto nacional em um contexto de dificuldades crescentes no campo internacional. Por seu turno, a 

Agenda Legislativa torna-se instrumento fundamental para apresentar proposições legislativas consideradas prioritárias pelo 

setor industrial na atual conjuntura política e econômica.  

 

2. NEGOCIAÇÕES COLETIVAS  

Abaixo as principais negociações coletivas acompanhadas diretamente pelo SICONGEL.  

As íntegras dos acordos coletivos podem ser acessadas através do site. 

 

PREPONDERANTES 

2.1. Data base fevereiro – Bragança Paulista e Atibaia – Alimentação em Geral 

2.2. Data base Março - Guarulhos – Alimentação em Geral 

2.3. Data base junho – Interior - Suco Concentrado 

2.4. Data base agosto – São Paulo e região - Congelados, Sorvete e Liofilizados. 

2.5. Data base setembro – Plúrimo – Alimentação em Geral 
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DIFERENCIADAS 

2.6.  Data base Maio – Motorista – Região ABC  

2.7. Data base Julho – Motoristas – Osasco e região  

2.8. Data base Julho – Vendedores  

2.9. Data base Julho – Motoristas – São Paulo  

 

NEGOCIAÇÃO COM SINDEEIA DATA BASE AGOSTO 

 

 

mailto:sicongel@sicongel.org.br
http://www.sicongel.org.br/


 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 – 2º andar – Cj. 205 - Cep 01451-001 - São Paulo – SP 
 Tel / Fax: (11)3816-3816 - sicongel@sicongel.org.br - www.sicongel.org.br 

 

5 

 

Negociações sucos 2015 – sede da ABIA  
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3. TABELA BASE DE CÁLCULO DE SORVETES – (Substituição Tributária)  

Nomeados pela Secretária da Fazenda – CAT, como o Sindicato responsável pela formulação da Tabela com os valores de base 

de cálculo de Substituição Tributária para Sorvetes e acessórios, o SICONGEL, juntamente com suas empresas associadas, 

formulou no ano duas tabelas que culminaram com as publicações das Portarias CAT 37 de 24 de março de 2015 e a CAT 

101 de 29 de agosto de 2015, formalizando assim os valores a serem tributados. 
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4. PALESTRAS ESPECÍFICAS   

Observando os aspectos relevantes das negociações e atendendo as necessidades específicas dos associados, foram realizadas as 

palestras abaixo relacionadas:  

 

 

 

  

mailto:sicongel@sicongel.org.br
http://www.sicongel.org.br/


 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 – 2º andar – Cj. 205 - Cep 01451-001 - São Paulo – SP 
 Tel / Fax: (11)3816-3816 - sicongel@sicongel.org.br - www.sicongel.org.br 

 

8 

4.1. CENÁRIO ECONÔMICO 

Em 04 de fevereiro e 06 de outubro de 2015 foi apresentado o Cenário Econômico no Brasil e perspectivas pelo Economista 

Cléber Sabonaro, da ABIA, a fim dar um panorama aos associados do SICONGEL, em especial em relação as negociações 

coletivas de trabalho.    

 

4.2. OBRIGAÇÃO DO SABER  

Em 04 de março de 2015, na sede da ABIA foi realizada a palestra Obrigação do Saber, os fatores de desestabilidade: a agenda 

legislativa sindical, a sumula 277 e seus impactos, apresentada pelo Dr. Heli Gonçalves Moreira Jr., formado em Administração 

de empresa e com mais de 28 anos de atuação na Área de Recursos Humanos, Relações Trabalhistas e sindical.  

 

4.3. COMO ATENDER O AUDITOR FISCAL DO TRABALHO EM SUA EMPRESA 

Em 01 de abril de 2015, na sede da ABIA foi realizada a palestra, Como Atender o Auditor Fiscal do Trabalho em sua empresa 

apresentada pelo Dr. Eduardo Pastore, sócio da Pastore Advogados e Pastore Treinamentos, Mestre em Direito das Relações 

Sociais pela PUC/SP e Consultor da Confederação Nacional da Indústria na área de relações de trabalho – CNI.  

 

4.4. RH - COMO ENGAJAR DA CABEÇA AO CORAÇÃO  

Em 01 de maio de 2015, na sede da ABIA foi realizada a palestra RH- Como engajar da cabeça ao coração, apresentada pela 

Hay Group, empresa global de consultoria de gestão de negócios, que trabalha com líderes com a finalidade de transformar 

estratégia em realidade. 

 

4.5. PERCEPÇÕES, LIQUIDEZ E FELICIDADE- INOVANDO PARA GERAR VALOR   

Em 09 de junho de 2015, na sede da ABIA foi realizada a palestra Percepções, Liquidez e Felicidade – Inovando para Gerar 

Valor com Pessoas apresentada pelo Dr. Artur Bezerra, formado em administração de empresas pelo Mackenzie, 

empreendedorismo pela Stern/NYU e MBA full pela ESPM e Florida International University, estudioso de psicologia, filosofia, 

sociologia e teologia buscando melhor entender influências e tendências socioculturais, tecnológicas, políticas e econômicas, 

com vistas ao desenvolvimento de produtos, ideias e serviços relevantes em um mundo pós moderno e imediatista. 

 

4.6. DEMISSÃO – O QUE FAZER COM OS QUE FICAM   

Em 05 de agosto de 2015, na sede da ABIA foi realizada a palestra Demissão- o que fazer com os que ficam, apresentada pelo 

Dr. Heli Gonçalves Moreira Júnior, Dr. Heli Gonçalves Moreira Jr., formado em Administração de empresa e com mais de 28 

anos de atuação na Área de Recursos Humanos, Relações Trabalhistas e sindical.  
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4.7. AVALIAÇÃO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE   

Em 04 de novembro de 2015, na sede da ABIA foi realizada a palestra sobre avaliação de fornecimento de vale-transporte, plano 

de saúde, entre outros benefícios, pelo Sr. Andre Pessoa, da empresa VB.  

 

5. RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS 

Com objetivo de trocar experiências e fortalecimento do setor, no que tange as negociações trabalhistas e temas pertinentes, o 

SICONGEL continua a participar do GRETIA- Grupo de Recursos Humanos da ABIA e de negociações da FIESP, grupos que 

se reúnem periodicamente para tratar sobre temas relevantes na esfera trabalhista. 

   

6. GRUPO FABRICANTES DE GELO  

6.1.  PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO DO SETOR   

Relembramos que em 2014 o SICONGEL em parceria com a ABIA protocolou junto a ANVISA, a Proposta de Resolução sobre 

o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade, Boas Práticas de Fabricação e a Lista de Verificação em 

Estabelecimentos que industrializam gelo, que seguiu com parecer do SENAI-SP.  

Em 2015 a fim de fundamentar o referido pleito junto a ANVISA foi contratada a SGS do Brasil Ltda., empresa de auditoria, 

para coletar amostras de Gelo e fazer a análise dos produtos, de posse dos resultados a SGS compilará os dados a fim de 

apresentarmos a ANVISA, com objetivo de darmos andamento a proposta de Regulamentação do Setor Gelo.   

 

7. CANCELAMENTO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N.º 419 DA SDI-1 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO – OJ 419-TST  

 

Pleno do TST altera redação da Súmula 392 e cancela as OJs 419 e 315 da SBDI-1  (Ter, 27 Out 2015 18:00:00) 

Relembramos que a referida Orientação Jurisprudencial alterou a representação 

sindical dos empregados da agroindústria – historicamente considerados 

industriários, determinando que todos são rurícolas, independente da atividade 

que desenvolvam. Os empregados que trabalham na agroindústria, especialmente 

no setor sucroalcooleiro, não desempenham apenas atividades de colheita ou 

manejo inicial da matéria prima. Ao contrário, operam transformações 

significativas na cana de açúcar, que resultam em um produto final 

industrializado (álcool ou açúcar). A mudança, além de ser contra a lógica do sistema de organização sindical brasileiro (que 

privilegia o critério da atividade preponderante do empregador), reduziu a base de representação do setor industrial e interferiu 
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negativamente no patrimônio de conquistas do empregado agroindustrial, que já estava acostumado a fazer suas negociações 

coletivas por meio das categorias industriais. Como a orientação do TST afetava os interesses tanto da categoria econômica 

quanto da profissional, o pleito da CNI foi conjunto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), que 

também defendeu a necessidade da revogação da mencionada Orientação Jurisprudencial. 

 

Após intensa luta das entidades de classe, em outubro de 2015, o Tribunal Pleno do TST acatou proposta da comissão de 

jurisprudência pelo cancelamento da OJ por entender que a tese hoje escolhida por esta orientação jurisprudencial teve à época 

de sua aprovação tão somente que aplicar a prescrição que beneficiava os rurícolas, não se discutindo a questão do 

enquadramento sindical. Este fato causa nos dias de hoje uma instabilidade jurídica com inúmeros conflitos intersindicais 

de representatividade observou o presidente da comissão, ministro João Oreste Dalazen. Portanto a OJ 419 do TST foi 

cancelada.  

 

8. PARCERIA COM O CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 

Em 2015, foi mantida a parceria com o Conselho Regional de Química de São Paulo, viabilizando a manutenção de um técnico 

responsável para cada 06 empresas associadas do SICONGEL. Também mantido o parcelamento da anuidade do CRQ-SP aos 

associados que solicitaram.  

 

9. SALA DE CRÉDITO  

Divulgadas reunião referente a SALA DE CRÉDITO, parceria SICONGEL e FIESP, para nossos associados, realizadas em 24 

de março, 23 de setembro e 25 de novembro de 2015,  na sede da FIESP,  visando facilitar a obtenção de crédito junto aos 

principais Bancos de interesse do setor.  

 

COMUNICAÇÃO COM O ASSOCIADO 

 

10. EVENTOS E CURSOS GRATUITOS DIVULGADOS: 

 Treinamento para Cadastro técnico Federal – Ibama – 10/2/15  

 Desoneração folha de Pagamento -11/2/15 

 Implementando uma Cultura de Alto Desempenho - 25/02/15 

 Debates sobre Tributação e Concorrência - 19/03/15  

 Jornada São Paulo Exporta - SPEx - Diadema – 23/04/15  
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 Sala de Capacitação: Atendimento Empresarial – 02 a 31/3, 01 a 30/04 e 10 a13/08/15 

 Debates sobre Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados e seus Efeitos para as Empresas - 27/03/15 

 Gestão da Produção 31/03/15 

 Seminário sobre Financiamento à Exportação Brasileira – 10/04/15  

 As informações financeiras apoiando a gestão do lucro e do caixa – 24/04/15 

 Automação e Rastreabilidade para Pequena e Média Empresa – 28/04/15  

 10ª Congresso da Micro e Pequena Indústria - FIESP- 25/05/15 

 Assédio Moral - 06/05/15 

 Gestão de Fluxo de Caixa -19/05/15 

 Encontro de Negócios -  20/05/15 

 Recursos Humanos - 29 e 30/07/15  

 Debates sobre a Crise Hídrica e a sustentabilidade do uso da água em 04/08/15 

 Debates sobre a Segurança Jurídica – 17/08/15 

 Administração do Tempo – 19/08/15  

 1º Curso de Superação de Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior – 25/08/15 

 Direito do Consumidor – 25/08/15  

 Atendimento empresarial do DEMPI -  FIESP – 26/08/15 

 Debates sobre Alternativas legais para o enfrentamento da crise econômica - 28/08/15 

 Negociação com Fornecedores – 15/09/15 

 Cargos e Salários como Ferramentas de Resultados - 17/09/15 

 Debates Planejamento Tributário- MP 685/2015 - 18/09/15 

 Arbitragem e Devido Processo Legal – 23/09/15 

 Uso de Excel como Ferramenta de Auxílio à Gestão das Empresas – 23/09/15 

 Desafios da Sucessão e Profissionalização da Empresa Familiar – 23/09/15 

 8º Congresso Internacional de Food Service – ABIA -07/10/15  

 II Seminário da Micro e Pequena Indústria - Prosperando na Crise - FIESP -13/10/15 

 Mercado de trabalho, Educação profissional e Políticas de Emprego no Brasil – 16/10/15 

 Crise: Acessar novos mercados com qualificação técnica faz toda diferença - 22/10/15 

 Aumentar a Produtividade das Micro e Pequenas Empresas- 28/10/15  

 Congresso Brasileiro de Direito Digital - 29/10/15  

 Gestão de Pessoas em Tempos de Crise Parceria Fiesp e Sebrae-SP – 29/10/15 
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 Criando na crise - Inovação em Processos e Negócios - 30/10/15 

 Debates sobre Concorrência no Sistema Financeiro - FIESP - 09/11/15 

 Planeje suas Vendas –  17/11/15 

 Introdução aos Conceitos em Desenvolvimento de Embalagens para MPI – 18/11/15 

 Planejamento Estratégico – 02/12/15 

 

 

11. TRABALHOS DISPONIBILIZADOS 

 Infográfico: 15 dicas para vender mais e melhor 

 Pesquisa de Variação de Nível de Emprego do Estado de São Paulo - FIESP/CIESP 

 Cartilha publicada pela Fiesp que trata sobre  FAT-RAT-NTEP – Efeitos na Gestão Empresarial 

 CNI- RT Informa sobre reconhecimento do STF como constitucional o intervalo para mulheres antes das horas extras 

 Estabilidade da gestante  

 Custo Unitário do Trabalho publicado pela CNI 

 Projeto Sou Capaz sobre a Inclusão de Pessoas com Deficiência na Indústria e Manual de Aprendizagem – Fiesp  

 Autorização temporária para trabalho aos domingos e feriados 

 E-Social 

 Nota Técnica do Ministério do Trabalho sobre utilização de EPI para realização trabalho em altura 

 CNI- RT Informa sobre o Programa de Proteção ao Emprego –PPE 

 CNI - Segurança no trabalho e sustentabilidade empresarial 

 

 

12. E-MAILS INFORMATIVOS 

Em 2015 foram enviados mais de 200 (duzentos) e-mails com objetivo de disponibilizar aos associados informações específicas 

dos setores, tais como: consultas públicas, legislações, temas trabalhistas, informações sobre negociações de setores da 

alimentação e outros, balanço de negociações coletivas, indicadores econômicos, artigos, entre outros.   

Todos os e-mails enviados encontram-se no Setor Jurídico e na Secretaria da entidade e poderão ser solicitados a qualquer tempo. 
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