ATA DE REUNIÃO
DATAPREV e FENADADOS
DATA-BASE 2009/2010

10ª Reunião de Negociação
Data: 20/10/2009 - das 15 hs às 18h 30min
Local: Sede da Empresa - Brasília
Representação da DATAPREV
Alba Valéria Finizola
Ary Follain Junior
Glinaldo Martins Oliveira
Vinício Rossetto
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DEPE
DPE

Representação dos Empregados
Coordenação
Edna Marli
Telma Dantas
Francisco Ribeiro
Eliza Lorenzini
José Carlos M. Fonseca
Maria José Torres

Fenadados
Fenadados
Fenadados
OLT-Nacional SP
Sindpd-RJ
Sindpd/PE

Demais representações
Antonio Carlos De Souza – Barba
Eduvigem dos Santos Maciel
Julio César Justi
Lúcia Helena Bernardes
Vera Guasso
Djalma Araújo Ferreira
Edson Simões
Vanusa F dos Santos
Vanusa Silva de Araújo
Maria Auxiliadora A de Araújo
Gustavo Dumas
Sergio L. Santos

Fenadados
Sindpd/PA
Sindpd/PR
Sindados/BA
Sinppd/RS
Sindpd/DF
Sindpd/DF
Sindpd/SC
Sindpd/GO
Sindpd/PE
ANED
Assessor - Dieese

Pauta: Prosseguimento da Campanha Salarial
1
1.1

Preliminares
Preliminar da DATAPREV – Procurações Sindicatos
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A Empresa, mais uma vez, reitera a necessidade da entrega das procurações dos
sindicatos, sem as quais não será possível assinatura de novo ACT.

2

Registros

2.1

Registros da DATAPREV

2.1.1

A Empresa apresenta sua nova proposta para as cláusulas econômicas para o
período de 2 (dois) anos.
A Empresa acredita que esta nova e última proposta de reajuste salarial para o período
de dois anos é a alternativa possível e que deve ser avaliada pelos empregados. Neste
sentido apresenta estes novos percentuais para o período:

2.2



Reajuste Salarial de 5,53% (cinco virgula cinquenta e três por cento), sobre a tabela
salarial de abril de 2009, retroativo a maio de 2009;



Reajuste Salarial de 5,50% (cinco virgula cinquenta por cento), a ser aplicado sobre
a tabela salarial de abril de 2010;



Abono Salarial de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser pago em uma única parcela na
folha de pagamento do mês de fevereiro/2010;



Reajuste de Auxílio Alimentação nos mesmos percentuais, e nas mesmas datas,
passando o valor unitário para R$ 22,16 (vinte e dois reais e dezesseis centavos) a
partir de maio de 2009 e para R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) a
partir de maio de 2010.

Registro da Representação dos Empregados
A representação dos trabalhadores acatou a solicitação de mesa de negociação da
Dataprev em respeito ao processo negocial. Infelizmente a Empresa não teve o
comprometimento em apresentar uma proposta que viesse a contribuir efetivamente
para a assinatura do Acordo Coletivo. Além de não apresentar uma proposta
condizente com a contra proposta dos trabalhadores, reapresenta proposta de índice
econômico para dois anos. Afirma a representação que a proposta ora apresentada
pela Dataprev encontra-se aquém dos resultados de negociações de outras Empresas
Estatais. Portanto, a representação rejeita a proposta em mesa, e a submeterá à
avaliação dos trabalhadores e trabalhadores.
Conclui a representação que a Dataprev ao solicitar a mesa de hoje tinha apenas a
intenção de desmontar a greve dos trabalhadores.
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2.3

Registros da DATAPREV
A Empresa registra que esta proposta representa seu limite possível considerando a
situação econômico-financeira da DATAPREV e o que está autorizado pelo órgão de
controle das empresas estatais.
A Empresa lamenta a afirmação dos representantes dos empregados com relação à
rejeição da proposta, uma vez que entende que a decisão final vem da análise dos
empregados, a quem conclama a uma reflexão de todo o processo e do momento em
que encontra-se a campanha.
Questionada sobre as cláusulas sociais que estão pendentes a Empresa informou que
havendo indicação positiva de aceitação da proposta econômica, a proposta da
Empresa para as cláusulas sociais poderá ser reavaliada com vistas ao fechamento do
Acordo.
Considerando que a representação dos empregados não apresentou nesta reunião
nenhuma contraproposta, a Empresa considera como última proposta dos trabalhadores
aquela apresentada e rejeitada pela Empresa na nona reunião de negociação, conforme
a seguir: “8,53% de reajuste, Abono de 3.000,00, Vale refeição reajustado pelo índice
de alimentação fora de domicílio (11,29%)”.
Apresentada a proposta para avaliação dos empregados, a Empresa espera que as
assembléias a analisem e reavaliem as deliberações de greves, de forma a evitar
prejuízos ao processo produtivo da empresa e aos seus empregados, bem como o
esgotamento do processo negocial.

Nada mais havendo a tratar as partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor e
forma.
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