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Ata da 9ª Reunião da Campanha 2016/2018  
 

 

 
 

 

 
 

Aos 07 dias do mês de novembro de 2016 reuniram-se na sede do SINEPD – Sindicato das 
Empresas de Processamento de Dados e Similares, localizada à Rua Conselheiro Dantas, nº 
08, sala 409, os associados do SINEPD que compõem a Comissão do Aditivo da Convenção 
Coletiva para o período de 2016-2018 e os representantes do SINDADOS que também 
compõem a mesa de negociação para a campanha de 2016/2018. 

  
Compareceram à reunião o presidente do SINEPD, Sr. José Clemente de Mello Zanatta; 
Sra. Bianca Matos Silva, representante da CAPGEMINI; a Sra. Silvia Lins, representante 
da Freire Informática, o Sr. Reinaldo Lima Soares, representante da SOFTWELL, Sra. Ana 
Maria Santos de Souza, representante Ericsson Inovação. Representando o SINDADOS, 
compareceram à reunião, para compor a mesa de negociação, o Sr. Luis Carlos França, 
coordenador geral do SINDADOS, Sr. Amilton Sales, Diretor do SINDADOS, Sr. Elton 
Figueiredo, Diretor do SINDADOS, Sr. Lucas Santos, Diretor do SINDADOS , a Sra. Stela 
Almeida, Diretora do SINDADOS, o Dr. Marcelo B. Amorim, advogado do SINDADOS e os 

membros da Comissão Sindical: Luis Augusto Silva (Capgemini), Josevaldo Leal (Capgemini), 
Fabio do Rosário (Partiner Telecon) e Felipe Lima (Capgemini). 
 
Preambularmente, o SINDADOS informa que realizou, no último sábado, Assembleia com a 
categoria, para a busca da solução do impasse desta negociação, considerando que já 
estamos praticamente no final do ano sem conclusão, com grande perda para os 
trabalhadores. Assim, com vistas a encerrar as negociações, informa que rejeita a proposta 
de 8% (com redução de estabilidade) e aceita a proposta de reajuste de 7% linear (4% em 
maio e 3% em outubro de 2016 e manutenção das demais cláusulas) sendo ainda, que o 
reajuste do ticket refeição será de 7% retroativo a maio de 2016. 
 
A proposta do SINDADOS foi aceita pelo SINEPD.  
 
A sessão prosseguiu para ajuste sobre o pagamento dos valores retroativos, tenho ficado 
acordado que o pagamento de todos os retroativos será feito até 30/12/2016. Ficou ainda 
acordado que os advogados dos Sindicatos se reunirão na quinta-feira, às 11:00, na sede da 
Edza, para elaboração da minuta da CCT e que na segunda-feira (14/11/2016), às 11:00h, os 
Presidentes de cada Sindicato se reunirão no SINDADOS, para assinatura da norma coletiva. 
 
 
Ato contínuo, ficou esclarecido que somente serão alteradas as cláusulas econômicas para 
adequação do reajuste acima indicado, sendo que as demais cláusulas permanecem sem 
alteração.  
 
Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 15:30h da qual foi lavrada a 
presente ata que vai assinada por todos os presentes para que surtam efeitos legais. 
 
 
 
José Clemente Zanatta – Presidente SINEPD                
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Bianca Matos – CAPGEMINI                        Ana Maria Santos de Souza – Ericcson Inovação                                 
              
 
 
Luis C. França – Coordenador Geral SINDADOS           Amilton Sales - SINDADOS    
 
 
Lucas Santos – SINDADOS                                    Stela Almeida - SINDADOS 
 
 
 Elton Figueiredo - SINDADOS                          Marcelo B. Amorim – Advogado SINDADOS                                


