Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares

Brasília, 26 de setembro de 2018.

À Diretoria da UNISYS BRASIL

Prezados (as) Senhores (as),

A Direção da FENADADOS e seus Sindicatos filiados repudiam o ataque dessa empresa à LIVRE
ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES ao demitir um dos coordenadores nacionais da campanha
salarial pela Fenadados, o diretor do SINDADOS-BA e da federação, Celso de Araújo Lopes Filho.
A demissão do dirigente sindical configura prática discriminatória antissindical e fere garantias previstas
na Constituição Federal, na Consolidação das Leis Trabalhistas, nas normas da Organização
Internacional do Trabalho -OIT, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, especialmente nas
Convenções no 98, 135 e 154, bem como nos Pactos sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
e sobre os Direitos Civis e Políticos, firmados pelo país na ordem internacional.
A estabilidade provisória do dirigente sindical lhe é conferida visando proteger o exercício da
representação, resguardando sua independência no exercício durante e pós mandato, em defesa dos
interesses da categoria.
Desta feita, a empresa deve cumprir o ordenamento jurídico vigente que confere proteção aos
representantes dos trabalhadores e Reintegrar imediatamente o dirigente sindical demitido de forma
discriminatória, possibilitando assim que o trabalho desenvolvido pelo dirigente junto a base possa
prosseguir livremente, inclusive no que se refere às discussões da campanha salarial que está em curso
e da qual o dirigente é um dos negociadores e, inegavelmente, a ausência do negociador na campanha
traz enormes prejuízos aos trabalhadores, o que nos obrigará a buscar a reparação do direito lesado,
além de denunciar a empresa por ato atentatório à liberdade sindical.
Na certeza de que está empresa não compactua com práticas antissindicais, aguardamos, urgente
manifestação quanto ao exposto.
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