
 

 

 

ATA DE REUNIÃO UNISYS BRASIL 

 

  

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2019. 

Início: 10h00 

  

PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Renato Franco – Consultor Relações Trabalhistas e Sindicais 

  

PELA REPRESENTAÇÃO DA FENADADOS 

Carlos Alberto Valadares-FENADADOS 

Márcio Diniz Gomes – FENADADOS e SINDPD/RJ 

José Pires da Silva Neto – SINDPD/RJ 

Sergio da Silva Barros– SINDPD/RJ 

Cláudio Barbosa – Assessor FENADADOS 

Liliane Allen Bartoly- Assessora Jurídica FENADADOS 

  

 

ASSUNTO PRELIMINAR - CARTAS ENVIADAS A DIRIGENTES SINDICAIS  

 

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 

A  Fenadados entende que a tentativa de compra de mandato sindical configura pratica anti-
sindical, com violação das Convenções nº 87, 98, 110 e 135, todas da OIT, normas supra-legais, 
conforme jurisprudência do STF e, ainda, crime contra a organização do trabalho e, portanto, 
qualquer ato patronal que venha a atingir diretamente ou mesmo de forma simulada questionar o 
mandato sindical, serão adotadas a medidas judiciais cíveis, trabalhistas e criminais, além da 
Queixa formal junto ao Comitê de Liberdade Sindical da OIT e à OCDE.  
 

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 
Solicitamos uma reunião para debater os termos do retorno do diretor Marcio Diniz Gomes, pautado para o 

dia 15 de agosto de 2019. 

 

 

PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa propõe a realização de reunião especifica para discutir estes temas e sugere a data de 19/08, as 

13:00 horas, na sede da Unisys no Rio de Janeiro.   

 

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 
Concordamos com a  proposta de realizarmos reunião na data proposta. 

 

 

PAUTA PRINCIPAL - NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 

 

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 

Gostaríamos de ouvir da empresa a proposta sobre a cláusula econômica, tendo em vista que a proposta 

anterior foi recusada em assembleias e apresentamos uma contraproposta. 

 

PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Em relação a campanha salarial, tendo em vista que o parágrafo primeiro da cláusula primeira do ACT 

2018/2020, a empresa apresenta sua proposta para as cláusulas econômicas, de reajuste de 5,07% (cinco, 

vírgula zero sete por cento) dos salários, pisos, vale refeição, auxílio creche e demais cláusulas econômicas. 

Entende que é uma boa proposta que repõe integralmente a inflação do período e fica acima da inflação 

média de 2019, por isso entende que é a proposta final, já  que as demais cláusulas do acordo já estão 

mantidas. 

 



 

 

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 

 

Nossa expectativa era conseguirmos uma proposta de aumento real estendido aos outros itens do acordo 

salarial, piso, auxílio creche e auxílio alimentação. Mas entendendo os argumentos levantados, levaremos a 

proposta pra avaliação de nossas assembleias e posteriormente enviaremos nossa decisão. 

 

 

 

 


