
 

 

ATA DE REUNIÃO 
 

 
Rio de Janeiro, 19  de julho de 2018 
Início: 10h00 
Término: 18h00 
 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
Ricardo Ishiki – Consultor Relações Trabalhistas e Sindicais 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA FENADADOS 
Celso de Araújo Lopes Filho – FENADADOS e SINDADOS/BA 
Márcio Diniz Gomes – FENADADOS e SINDPD/RJ 
Sergio da Silva Barros– SINDPD/RJ 
José Pires da Silva Neto – SINDPD/RJ 

Cláudio Barbosa – Assessor FENADADOS  
Liliane Allen Bartoly – Consultora Jurídica FENADADOS 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
Iniciada as discussões sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019, a empresa reforça que 
sempre busca o melhor entendimento e a transparência no processo negocial, e que o objetivo da 
negociação é a satisfação no Acordo Coletivo a todos os envolvidos. 
 
Cumpre esclarecer que estamos diante de uma crise econômica que afeta todos os setores da 
economia e que diante das incertezas do cenário político e financeiro, faz retrair qualquer 
investimento no País. 
 
Para se adequar a esse cenário, a empresa apresenta algumas alterações/exclusões/inclusões 
de cláusulas para análise dos sindicatos. A minuta com tais alterações será enviada para os 
sindicatos até dia 24/07. 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS 
 

Sempre que iniciamos nossa a campanha Salarial a conversa da Empresa è a mesma, 
independente do cenário econômico que estamos vivemos. Mas sabemos que o setor de TI foi 
beneficiado com manutenção da desoneração da folha de pagamento e nossa empresa tem 
apresentado resultados positivos, conforme comunicações internas e alardeado pelo presidente 
da empresa, em suas visitas às Regionais. Então é importante ficar claro que não iremos abrir 
mão de lutar pelas nossa Reposição Salarial.  
 
Quanto às cláusulas pontuadas pela empresa nos preocupa muito que em sua maioria são 
cláusulas de natureza econômicas, como o reajuste e tiquete refeição e  benefícios, entre eles 
auxílio odontológico e plano de saúde e etc. Nossa categoria entrou nessa campanha ciente das 
dificuldades que iria enfrentar em função dos ataques desferidos pela reforma trabalhista e pela 
política de enfraquecimento dos sindicatos com o fim do imposto sindical. Mas não nos 
subestime, pois vamos fazer esse ano uma Campanha forte, com uma grande mobilização, e 
iremos  lutar arduamente pela manutenção e ampliação da sua cláusulas sociais e pelo reajuste 
das cláusulas econômicas.  
 
 
 
 



 

 

PELAS PARTES 
As partes acordam desde já a manutenção das Cláusulas já existentes no Acordo anterior, quais 
sejam: (Cláusulas: 01, 02, 05, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
42, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 57 e 58). 
 
Com relação as demais Cláusulas, será objeto de análise e estudo pelas partes, inclusive a 
Cláusula de Dirigente Sindical, que como informado na reunião esse é um item de suma 
importância e que deverá ser tratado como prioridade, bem como outros itens que serão 
apresentados na minuta do acordo. 
 
Diante da falta de consenso entre as partes, a próxima reunião será realizada no dia 02/08/218 às 
10h00 em São Paulo. 


