
Em reunião realizada no dia 24 de maio, na sede da 
Unisys em São Paulo, os representantes da empresa 
apresentaram uma proposta rebaixada para as cláusulas 
econômicas com o índice de 3% (três por cento). Essa 
proposta sequer cobre a inflação do período, 
demonstrando claramente a intenção da empresa de 
rebaixamento de nossas condições atuais. Quanto ao 
restante das reivindicações de nossa pauta não 
apresentam posicionamento, postergando para a próxima 
mesa de negociação. Afirmaram ainda que para melhorar 
as condições da empresa em novas licitações, pretendem 
incluir mudanças na cláusula de jornada de trabalho. 

A representação dos trabalhadores rechaçou a 
proposta econômica e deixou claro que só  debaterá  
proposta que represente aumento real. A argumentação 
apresentada pela empresa para justificar sua proposta 
rebaixada − crise e problemas orçamentários − não se 
sustenta, pois a realidade que estamos vivenciando na 
empresa é de crescimento, o que corrobora com o setor 
de TI no Brasil. As perspectivas para 2017 compartilhadas 
pelas diversas consultorias e associações de TI são  
otimistas e o resultado da Unisys no início de 2017 
também acompanha essa onda.

O que diz o mercado e a empresa sobre o assunto:
“O mercado brasileiro de TI vai viver uma ligeira 

retomada em 2017, com crescimento de 2,5% em relação 
a 2016, segundo a IDC (Empresa mundial líder em 
inteligência de mercado e consultoria de TI). Avaliando o 
comportamento do mercado, a consultoria conclui que a 
alavanca será o setor de TI, que deve crescer 5,7%, 
enquanto telecom deve permanecer estável, com 
aumento de 0,4% no período.

A Unisys acaba de divulgar os resultados financeiros 
globais relativos ao primeiro trimestre fiscal, encerrado 
em 31 de março de 2017. As receitas da companhia 
mantiveram-se estáveis, na casa de 665 milhões de 
dólares, em linha com as previsões para o período. Já a 
margem de lucro operacional reportada foi de 0,4%, em 
comparação aos 4,1% do primeiro trimestre de 2016, o 
que representa uma melhora de 370 pontos-base em 
relação ao mesmo período do ano anterior.

‘Nossos resultados do primeiro trimestre indicam um 
progresso contínuo em relação aos nossos objetivos 
estratégicos e financeiros, incluindo a expansão da 
margem e a melhoria das tendências de receita por meio 
de nossa estratégia orientada por verticais de indústria. 
Pretendemos seguir empenhados com foco e disciplina 
financeira durante o restante do ano, mas estamos 
satisfeitos com o forte desempenho nesse início de 2017', 
disse Peter Altabef, presidente e CEO da Unisys.”  
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Empresa apresenta proposta econômica de 3%

Só pode ser brincadeira! 

QUEREMOS A REPOSIÇÃO DA 
INFLAÇÃO E AUMENTO REAL!

Juntos somos fortes!
E por isso devemos intensificar nossa mobilização, 

tendo a certeza que podemos conseguir uma proposta 
econômica com aumento real e também conseguir 
melhorias no acordo coletivo. Nossa reunião também 
tratou de outro tema importante: a situação dos 
técnicos de campo que foram prejudicados nas 
mudanças das normas internas. Apresentamos a 
solução do problema, mas o tema será tratado na 
próxima mesa de negociação a ser realizada no 
próximo dia 2 de junho, às 9h, na sede do Sindpd-RJ.



REFORMAS DA PREVIDÊNCIA
E TRABALHISTA DO GOVERNO

A luta contras as reformas que 
estão na ordem do dia e visam trazer 
perdas de direitos aos trabalhadores 
vem aglutinando forças. Após uma 
grande greve geral, que atingiu todo 
o país, tivemos um ato que reuniu 
cerca de 200 mil pessoa em Brasília. É 
necessário manter a mobilização em 
todas as esferas para barramos as 
re fo rmas  que  a tendem  aos 
interesses do grande empresariado 
em detrimento dos trabalhadores.

Nossa  categor ia  par t ic ipou 
ativamente dessas atividades, mas 
precisamos ampliar para derrotar 
essas reformas. Veja abaixo relato da 
manifestação de Brasília:

Mesmo com a repressão e a 
violência policial, mais de 200 mil 
trabalhadores de todo o país 
ocuparam a capital federal no dia 24 
de maio para pressionar o Congresso 
Nacional a paralisar a tramitação das 
r e f o r m a s  t r a b a l h i s t a  e  d a 
Previdência. As ruas amanheceram 
coloridas com trabalhadores de TI, 
metalúrgicos, bancários, rurais, 
petroleiros, químicos, servidores, 
professores, enfermeiros, o pessoal 
da construção, segurança e serviços. 

A  c a p i t a l  f e d e r a l  p a r o u , 
demonstrando claramente que 
Temer não tem como governar, tem 
que sair. Não é apenas um presidente 
denunciado é investigado, como o 
homem indicado pelos Patrões para 
acabar com os direitos sociais e 
trabalhistas.

A marcha, organizada por centrais 
sindicais, movimentos populares, 
movimentos sociais e com grande 
adesão da população, saiu por volta 
do meio-dia da frente do Estádio 

Mané Garrincha e seguiu organizada 
e absolutamente tranquila até a 
frente do Congresso Nacional, onde 
uma barreira da Polícia Militar e 
Polícia Legislativa do Distrito Federal 
impediu que os manifestantes 
ocupassem o gramado. Enquanto 
dirigentes e parlamentares faziam 
discursos,  as forças de segurança do 
DF, de forma truculenta, atacaram os 
manifestantes, entre eles crianças e 
idosos, que estavam pacificamente 
se manifestando por seus direitos.

CONTRA AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA E TRABALHISTA!

REAJUSTE PELA INFLAÇÃO E 3% DE PRODUTIVIDADE!

MELHORIAS NOS PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO!

NENHUM DIREITO A MENOS! 
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