
São Paulo, 21 de agosto de 2018.

ATA DE REUNIÃO

Inicio: 11h30
Término: 18hOO

PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Ricardo \shiki - Consultor Relações Trabalhistas e Sindiça'

PELA REPRESENTAÇÃO DA FENADADOS //

Márcio Diniz Gomes - FENADADOS e SIN~PD/RJ.// /"~~~ -1./
Sergio da Silva Barros- SINDPO!RJ ~rh ~ ./
Cláudio Barbosa - Assessor FENADADOS r!!!!:
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A representação da empresa ressalta que acredita no processo de negociação como forma de alcançar o
melhor resultado para torrnalização do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019. Nesse sentido,
apresenta avanços na sua proposta, conforme abaixo.

1. PISO Salarial: Reajuste de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre os valores previstos no acordo
anterior.
2, Reajuste Salarial: Aos empregados abrangidos pelo presente Acordo Coletivo, será concedido a
partir de 01 de maio de 2018, reajuste de '1,5% (um vírgula cinco por cento), para os empregados que
ganham até R$ 11.291,60 (onze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos), e para os
empregados que ganham acrrna de R$ 11,291,60 (onze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta
centavos), será aplicado parcela fixa de R$ 169,37 (cento e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos)
3. Reajuste de 1,5% (um vírgula cinco por cento) no Auxílio Refeição e Auxilio Creche sobre os
valores atualmente prattcados.
3. Proposta de manutenção das cláusulas pré-existentes no acordo anterior à exceção das cláusulas:
ClÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS; cLAUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO; CLÁUSULA OITAVA -
HOR!\RIO NOTURNO; CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - xuxluo REFEiÇÃO; CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -
AuxiLiO ALIMENTAÇÃO; CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - COMPLEMENTAÇÃO DE AuxíLIO-DOENÇA
PREVIDENClÁRIO E AClDENTÁRIO; CLÁUSULA DÉCIMA NONA- «uxiuo CRECHE; CLÁUSULA VIGÉSIMA
PRIME lHA DESPESAS DE VIAGEM; CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO; CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- DIA NACIONAL DOS EMPREGADOS EM

.INFORMÁTICA, ClÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA ' HORÁRIO DE TRABALHO; CLÁUSULA TRIGÉSIMA -
TRABALHO fM CASA e HOMf OFFICE; CL!\USUl.A TRIGES1MA TERCEIRA - FÉRIAS - FlEXIBILlZAÇÃO;
CLÁUSULA QUADRAGéSIMA PRIMFIIM DISPENSA DE EMPREGADO PRESTES A SE APOSENTAR; CLÁUSULA
OUADRAG(SIMA TER([ IRA ' lIBEHAÇIiO DE DIRIGENTES SINDICAIS; CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA

SEGUNDA ..' PRÊMIO POR TEMPO DE SERViÇO; CLÁUSULA QUINOUAGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE
APÓS () HETORNO DAS FÉRIAS e incluir a Cláusula: ClÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NOVA - TERMO DE
QUIT AÇÃO ANUAl.
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PELA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS

Iniciaim ore quer iarnos destacar que em função da suuacão Iinancetr a ocr rlncru a FENAOf\OO
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PELAS PARTES

As partes acordam desde [á i) manutenção das Ctáusulas j;'J existentes no I\corelo antcrior . qUJis scjarn:
(Cláusulas. 01, 02, OS, 06, 07, 09,10,11,14,15,16,17,2.0.22,25,26,28,29,31,32,34,35, 3G, 37, 38,
39,40, '12, 44, 45, 46.1\7,48,49,50,51. 54, 55, 56, 57 c 58).
Com relação às demais Cláusulas, será objeto de anális e studo pela partes.

Diante da falta de consenso entre a

10hOO, local a ser confirmado ..h-~tt
reunião ser realizada no dia 31/08/2018 às
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