
ATA DE REUNIÃO 

(1ª Mesa de Negociação) 

 
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, na sede do SEPRORJ (TI RIO), situado na Rua 
Buenos Aires, nº 68, 32º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, reuniram-se os representantes do SINDPD-RJ, 
na pessoa dos Srs. Márcio Diniz Gomes, Tereza Cristina Barreto Barrocas, Neliana Soares dos Santos, 
Antônio Carlos Santos de Araújo e o Dr. Ricardo Basile de Almeida, e representando o SEPRORJ (TI RIO) 
o Dr. Antonio Carlos Batista e a Srta. Luiza Paula Gomes. Trata-se da primeira mesa de negociação 
visando à celebração do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2015. Iniciados os 
debates, os representantes do SEPRORJ (TI RIO) informaram que a deliberação da primeira Assembléia 
de Empresas, tendo em vista as perspectivas a médio prazo, foi no sentido de contrapropor um reajuste 
único para todas as cláusulas de natureza econômica no percentual de 6% e manutenção das cláusulas 
sociais da Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2015. Ponderaram os representantes do SINDPD-RJ 
que o índice utilizado nas negociações dos últimos anos foi o ICV-DIEESE o qual fechou o mês de julho 
em 6,81%, ou seja, bem acima da contraproposta apresentada pelo sindicato patronal. Acrescentou 
ainda que não levarão a contraproposta apresentada para a Assembleia com os trabalhadores, uma vez 
que as chances de não ser aprovada são muito grandes. Ambas as partes pontuaram ainda que a 
presente negociação visa unicamente a revisão das cláusulas de cunho econômico da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2013/2015. Feitas as considerações pertinentes, confirmam as partes, a próxima 
reunião para o dia 20 de agosto às 15 horas, na sede do SEPRORJ (TI RIO), bem como a 3ª mesa de 
negociação para o dia 27 de agosto, às 15 horas. Nada mais a deliberar encerrou-se às 16 horas para 
lavratura da presente. 
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