
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO TELEPRESENCIAL PARA NEGOCIAÇÃO DO ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO PARA O PERÍODO 2022/2024 

 

Data: 14/06/2022 

Horário: 14:00 

Plataforma: Microsoft Teams 

Presentes: 

 Maurício Tanabe (Assessoria da Unisys) 
 Flávio Luduvice (Assessoria da Unisys) 
 Emyle Barbosa (Representante da Unisys) 
 Rebeca Ambrozio (Representante da Unisys) 
 Claudinei Pimentel (Representante FENADADOS) 
 Marcio Diniz Gomes (Representante FENADADOS) 
 Cláudio Barbosa (Assessoria FENADADOS) 
 Amilton Sales (Representante SINDADOS-BA) 
 Sergio da Silva Barros (Representante SINDPD-RJ) 
 Cláudio Luiz Jesuíno (Representante SINDADOS-MG) 

 
Realizadas as apresentações mútuas, foi iniciada a reunião e debatidos os seguintes 
pontos: 
 

 A representação dos trabalhadores, por meio do SINDADOS-BA e FENADADOS, 
comunicaram à empresa sobre alguns eventos em que a compensação do banco 
de horas foi realizada em desacordo com as regras previstas no ACT.  
 

 Em resposta ao que foi apresentado pelos representantes dos trabalhadores, a 
empresa ficou de investigar as ocorrências e trabalhar para solucionar eventuais 
inconsistências. 

 
 As partes ajustam pela manutenção da data-base, bem como a preservação de 

todos os direitos e benefícios previstos no ACT vencido até o término das 
negociações. 

 
 Em resposta a pauta de reivindicação apresentada pela FENADADOS, a 

representação da empresa apresentou sua proposta para a celebração de ACT 
para o período 2022-2024, que consiste no seguinte: 

 
1. Reajuste de 10% no piso e nos salários para todos os colaboradores 

retroativo à 1º de maio de 2022 com salário de até R$28.348,88, e a 
parir da competência de julho de 2022 para os colaboradores com 
salário acima de R$28.348,88;   
 

2. Reajuste 10% para os seguintes benefícios: Tíquete Refeição e Auxílio 
creche. 



3. Atualização da redação das cláusulas 7ª, 10ª, 11ª, 17ª, 19ª 21ª, 25ª 26ª, 
27ª, 30ª, 31ª, 32ª, 35ª, 38ª, 42ª, 43ª, 44ª, 46ª, 48ª, 52ª, 54ª, 55ª e 56ª  
do ACT, conforme proposta que será encaminhada por escrito para 
avaliação da representação dos trabalhadores.  

 
4. Manutenção de todas as demais cláusulas do ACT com suas redações 

atuais.   
 

 Fica ajustada nova reunião para o dia 21/06/2022 às 14:00 para continuidade do 
processo negocial.  
 
 
 

Pela FENADADOS: Claudinei Pimentel  Pela UNISYS: Rebeca Ambrozio
 

   
 

Pela FENADADOS: Marcio Diniz Gomes  Pela UNISYS: Emyle Barbosa

 
 

  

 

 

 


