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Assinada a CCT de doces e
conservas alimentícias

A convenção coletiva de trabalho (CCT) do setor de doces e con-
servas alimentícias está assinada, trazendo todos os benefícios 
conquistados pelos sindicalistas em negociação com o patronal.
Destacam-se os principais itens econômicos. Lembrando que o 
índice inflacionário utilizado foi 7,59% (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor – INPC).
Quanto ao reajuste:
- 5,0% a partir de maio/2021
- 2,59% a partir de outubro/2021
Assim, o piso salarial, em maio, passa a ser de R$ 1.684,65. Já 
em outubro, com a nova correção, o piso salarial passará para R$ 
1.726,21.
A diferença (retroativo) será quitada em outubro, em forma de 

abono: 14% do salário nominal para quem ganha até o teto de 
R$ 8.110,43.
E por falar em teto salarial, o mesmo terá a aplicação de R$ 405,52 
(em maio). Em outubro, os salários acima do teto de R$ 8.310,49 
serão reajustados com uma parcela fixa de R$ 215,24.

Outros benefícios
A CCT traz ainda indicações do pagamento do prêmio pela par-
ticipação nos lucros e resultados (PLR), que deve ser pago até se-
tembro deste ano. Quem ainda não instituiu o programa deverá 
a parcela de um salário normativo aos trabalhadores.
Com relação à cesta básica, exceto melhores condições, a mes-
ma deve ser reajustada em 9,92%.

Assembleia Extraordinária  
Edital de Convocação

Ficam convocados todos os trabalhadores sindicalizados ou não dos setores do:- ÁGUA MINERAL, AZEITE E ÓLEO, CACAU, CHOCOLATES E BALAS, 
MASSAS ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS, ENOVA FOODS, PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ, LATICÍNIOS, 
LATICÍNIOS MATINAL, CAFÉ SOLÚVEL (COCAM), INORGANIZADOS, assembléia geral extraordinária presencial com a finalidade de aprovar a pauta 
de reivindicações a ser encaminhada à categoria econômica. Conforme as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e os decretos governamen-
tais serão observadas as regras sanitárias de isolamento e prevenção a entidade Sindical convoca todos os trabalhadores dos setores mencionados acima, 
para comparecer na sede do Sindicato, à rua Alagoas, 123, Centro, Catanduva/SP nos seguintes dias: ÁGUA MINERAL, 02 de agosto; AZEITE E ÓLEO, 03 
de agosto; CACAU, CHOCOLATES, BALAS e MASSAS ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS, 04 de agosto; ENOVA FOODS, 05 de agosto; PANIFICAÇÃO E 
CONFEITARIA, 06 de agosto; TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ, 09 de agosto; LATICÍNIOS, 10 de agosto; LATICÍNIOS MATINAL, 11 de agosto; 
INORGANIZADOS, 12 de agosto; CAFÉ SOLÚVEL (COCAM), 13 de agosto; conforme decreto municipal, respeitando o distanciamento e uso de mascara,  
para discutir a seguinte pauta: 1) redação da ata da assembleia anterior; 2) unificação das reivindicações para renovação das convenções com a data-base em 
primeiro de setembro; 3) determinação do alcance da representação nas negociações coletivas e abrangência ampla do instrumento normativo que delas re-
sultar de modo a beneficiar a todos, sindicalizados ou não; 4) determinação da forma de defesa das reivindicações, através de mediação, arbitragem, dissídio 
coletivo; 5) decretação do estado de greve para a defesa das reivindicações aprovadas; 6) manter o diálogo aberto permanente até final solução da campanha 
salarial de 2021, ficando autorizado o presidente do sindicato a convocar, através de boletins, sessões das assembléias virtuais caso houver necessidade, 7) 
Aprovação da contribuição conforme TAC, a Cota de Participação Negocial, a ser descontada em folha de salários e revertida ao sindicato, como forma de 
solidariedade e retribuição do grupo, dos não associados do sindicato aos associado já paga as mensalidades não serão descontados, pela representação nas 
negociações coletivas e abrangência no instrumento normativo que delas resultar; 8) concessão de poderes ao Sindicato para coordenar a Campanha Salarial, 
participando das negociações coletivas, podendo celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho, requerer a instauração do juízo arbitral e ajuizar dissí-
dio coletivo de trabalho, 9) aprovação da pauta de reivindicação 2021/2022. Não havendo comparecimento dos trabalhadores e trabalhadoras na assembléia 
e não a manifestação entende se que os itens da pauta foram aprovados. Fica desde já aberto o prazo de 10 dias a partir da realização da assembleia ou da ata 
de aprovação do acordo ou convenção coletiva, para os não filiados manifestarem sua oposição à representação nas negociações coletivas e ao desconto da 
cota de participação negocial, o que deverá ser feito por escrito, individual e pessoalmente na sede ou sub sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Catanduva. Catanduva, 26 de julho de 2021.

MARCELO DOS SANTOS ARAÚJO. 
Presidente do Sindicato


