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ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE A FENADADOS E A EMPRESA BS SERVICES 

 

Pela representação dos trabalhadores 

 

Ademir Diniz de Andrade – Diretor Fenadados   

 

Neliana Soares dos Santos – Diretora Sindpd-RJ 

 

Tereza Cristina Barreto Barrocas – Diretora Sindpd-RJ 

 

Susidarlen Lara Ribeiro – Diretora Sindpd-PR 

 

Pela representação da empresa 

 

Sebastião Rodrigues de Souza – Diretor BS Services 

 

Na reunião de negociação da Campanha Salarial Nacional dos (as) Trabalhadores (as) da empresa BS 

Services, prestadora de serviços da Cobra Tecnologia, ficou acordado entre as partes o Acordo 

Coletivo 2012/2013, nos termos do documento anexo. 

 

Quanto à reivindicação de cláusula nova Abono/Faltas, a empresa se comprometeu em negociar esta 

cláusula para o próximo acordo coletivo. 

 

Sobre as cláusulas novas que não resultaram em acordo para este período, a empresa justificou que o 

consenso não foi possível dado o curto espaço de tempo para negociação. Neste sentido, as partes 

acordam que irão iniciar o processo de negociação antecipadamente no mês de junho. 

 

Com relação à data-base janeiro de 2013, a representação dos trabalhadores (as) esclarece que levará 

a proposta negociada para deliberação dos trabalhadores (as) nas assembleias estaduais, a serem 

realizadas até o dia 22 de janeiro de 2013. 

 

As partes fixam a data de 23 de janeiro de 2013, às 10:00, na sede da Fenadados, em Brasília, após 

deliberação das assembleias, para realização de 2ª reunião de negociação.  

 

Se as partes chegarem a uma Acordo no dia 23 de janeiro de 2013 que resulte na assinatura do 

acordo, o pagamento dos valores será efetuado na folha do mês de janeiro, ou seja até o 5º dia útil de 

fevereiro de 2013. 

 

Nada mais havendo a tratar e por estarem de acordo, as partes assinam à presente ata em duas vias 

de igual teor. 

 


