
  

ATA DE REUNIÃO 
 

 
Rio de Janeiro, 02 de junho de 2017 
Início: 09h00 
Término: 14h00 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
Rodrigo Caitano de Oliveira – Gerente de Recursos Humanos 
Ricardo Ishiki – Consultor Relações Trabalhistas e Sindicais 
 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA FENADADOS 
Celso de Araújo Lopes Filho – FENADADOS e SINDADOS/BA 
Claudinei Pimentel da Rocha Lopes –FENADADOS e SINDPD/DF 
Márcio Diniz Gomes – FENADADOS e SINDPD/RJ 
Sergio da Silva Barros– SINDPD/RJ 
José da Silva Pires – SINDPD/RJ 
Claudio Luiz Jesuino – SINDADOS/MG 
Amado Ferreira da Costa-SINDPPD-RS 
Cláudio Barbosa – Assessor FENADADOS  
Liliane Allen Bartoly – Consultora Jurídica FENADADOS 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
Iniciada a reunião, a Empresa solicita esclarecimentos sobre a Ação Judicial movida pelo 
Sindpd/DF sobre a CIPA, bem como requer uma solução entre as partes, pois sempre buscou e 
continuará buscando o diálogo. 
 
Com relação a alteração da regra do Banco de Horas, com previsão de pagamento de Horas 
Extras durante o trabalho nos finais de semana e sobre a possível prestação de Serviços da 
Tecban, a empresa informa que está avaliando internamente e dará retorno o quanto antes. 
 
Dando continuidade a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2017-2018, a empresa solicita 
discutir, inicialmente, a Cláusulas de Liberação de Dirigentes Sindicais, com o intuito de encontrar 
uma solução para cumprir a cláusula do ACT anterior. 
 
Com relação as demais cláusulas da Pauta, a discussão se dará nas próximas reuniões. 
Inclusive, a empresa apresentará a Cláusula de Jornada de Trabalho com as escalas de trabalho 
12X36, 6x1, 7h12min e outras que vierem a ser discutida nas reuniões.  
  
 
PELA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS 
 
A situação da iniciativa jurídica do SINDPD DF relativa a CIPA, só se deu devido a inoperância da 
empresa em solucionar o impasse. É importante esclarecer que as eleições da CIPA do Distrito 
Federal em vários momentos foi tema de reunião de negociação e originou diversos ofícios e só 
após todas essas tentativas de solucionar a questão, restou ao sindicato a iniciativa jurídica para 
garantir o legitimo direito dos trabalhadores. Vale ressaltar que o tema CIPA, vem sendo 
reincidente dentro do universo da antiga DATAMEC e agora na UNISYS BRASIL. Mas dentro da 
nossa forma de atuar, indicamos uma reunião entre o SINDPD-DF, a empresa e a Fenadados, 
para se tratar do tema e ver a possibilidade de construção de uma saída para o problema. 
 
Quanto as pendências, queríamos apenas voltar a destacar a importância de solução dos 
problemas dos técnicos de campo.  



  

Quanto a negociação da nossa pauta, entregue no mês de março, gostaríamos de destacar a 
nossa frustração com a falta de posicionamento sobre nossas reinvindicações e a manutenção da 
proposta econômica apresentada na mesa anterior.  Reiteramos a importância da empresa entrar 
de verdade no processo de negociação, com propostas coerentes e mostrar a representação e 
aos trabalhadores a disposição de atender as nossas reivindicações. E voltamos a afirmar que 
não aceitaremos proposta econômica que venha desqualificar nossa excelência no que fazemos, 
o que vem permitindo a Unisys Brasil, mesmo nesse momento de crise, passar por um momento 
de crescimento. Por isso esperamos que na próxima mesa a empresa apresente proposta 
econômica com aumento real e traga mudanças positivas para nosso Acordo Coletivo de 
Trabalho. 
 
Diante da falta de consenso entre as partes, fica a próxima reunião agendada para o dia 
20/06/2017 às 09h00 na sede da empresa em São Paulo. 


