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1
1.1

Preliminares

Preliminar da DATAPREV - Paralisações
A Empresa registra sua surpresa e preocupação com as paralisações que estão
ocorrendo em alguns Estados, uma vez que a negociação vem ocorrendo com
tranquilidade, com avanços a cada reunião. Mais surpresa ainda com o não
cumprimento da Lei de Greve e do ACT por alguns sindicatos.
Não comunicaram previamente a Empresa da paralisação, contrariando a Lei de Greve,
os seguintes sindicatos: SC, SE, MG e RS.
Comunicaram previamente a Empresa da paralisação nos termos legais, entretanto,
recusaram-se a negociar contingência, descumprindo a cláusula 2ª do ACT e a Lei de
Greve, os seguintes sindicatos: BA e CE.

1.2

Preliminar da Representação dos Trabalhadores - Paralisações
A representação dos trabalhadores estranha a surpresa da Empresa em relação às
mobilizações, visto que estas se tratam de uma resposta efetiva do conjunto dos
trabalhadores caracterizando um verdadeiro descaso da Empresa em negociar.
Ressaltamos que, ao contrário do que afirma a DATAPREV nos registros de hoje, não
obtivemos avanços significativos, sequer a empresa considerou a pauta de
reivindicações dos trabalhadores, impondo sua proposta para acordo de dois anos.
Quanto à mobilização dos trabalhadores, afirmamos ser da responsabilidade e
autonomia do movimento sindical que não se curvará diante de ameaças da empresa.

2
2.1

Registros
Registros da Representação dos Trabalhadores
A representação dos trabalhadores reafirma que as assembléias rejeitaram a proposta
de acordo por dois anos. A negociação encontra-se num impasse por conta da postura
intransigente da empresa, que insiste em desconsiderar, em sua totalidade, a pauta de
reivindicações construída pelo conjunto dos trabalhadores.
Em relação à Cláusula 22ª – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ressaltamos que o índice
reivindicado, de 11,19%, tem por parâmetro a inflação do item alimentação fora do
domicílio apurado entre maio/2008 e abril/2009 e objetiva somente a reposição do poder
de compra em um item fundamental para a vida dos trabalhadores. O próprio governo
federal tem utilizado tal parâmetro em negociações recentes, como no acordo da
Embrapa (índice de 11,76%).
Anistiados – a representação dos trabalhadores solicita formalmente toda tramitação

Campanha Salarial 2009 Ata 06707
2/4
Rua Professor Álvaro Rodrigues, 460 - Botafogo - CEP 22280-040 - Rio de Janeiro - RJ
PABX 3578-7000 – FAX: 3578-7029

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

referente ao retorno dos trabalhadores Anistiados.
Geap – a representação dos trabalhadores aguarda resposta na próxima mesa ao ofício
com questionamentos oriundos de assembléias regionais sobre o tema.
Cláusula 3ª – Vigência
Quanto à vigência do acordo, a Representação propõe a seguinte redação:
O presente Acordo vigorará até o dia 30 de abril de 2010 ou até a assinatura de
um novo Acordo.
Parágrafo único: As cláusulas acordadas terão validade imediata.
Cláusula nova - Terceirização
A Representação dos Trabalhadores propõe a seguinte redação:
A Dataprev não praticará terceirização em suas atividades-fim.
A empresa deve se posicionar quanto às cláusulas que a mesma diz serem objetos de
estudo, a saber: 4ª – cumprimento de acordo; 60ª contribuição de fortalecimento sindical
e reembolso de despesas médicas, hospitais, odontológicas e psicológicas(subsidio de
medicamentos de uso contínuo, aparelhos auditivos, visuais, dentários e etc).
PLR 2008 e PCS - A representação dos trabalhadores solicita a Empresa
posicionamento a respeito do pagamento da PLR 2008, e quanto ao PCS, que a
Empresa implantou de forma unilateral os trabalhadores, questionam o prazo para a
finalização do enquadramento previsto inicialmente para o mês de Março. Espera a
representação que a Empresa não lance mão desses temas como barganha para o
fechamento do ACT.
Em relação às demais cláusulas não acordadas, a representação dos trabalhadores
reafirma a pauta de reivindicações e solicita uma reavaliação de suas negativas.
2.2
2.2.1

Registro da DATAPREV
Registro da DATAPREV - Anistiados
A empresa respondeu ao Ofício 116/08 da Comissão Especial Interministerial
oferecendo todas as informações administrativas, financeiras e funcionais para que a
Comissão finalize o processo de readmissão de sessenta e seis ex-empregados da
empresa.

2.2.2

A Empresa apresentou alteração em sua proposta para as cláusulas econômicas
para o período de 2 (dois) anos, da seguinte forma


Reajuste Salarial de 7,93% (sete vírgula noventa e três por cento), sobre a
tabela salarial de abril de 2009, considerando como salvaguarda um percentual
de 6,5% (seis e meio por cento) de inflação estimada para o período de maio
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de 2009 a maio de 2010 que, caso atingido, permitirá a reabertura das
negociações das cláusulas econômicas.

2.2.3

2.2.4

A Empresa reafirmou sua proposta para as cláusulas econômicas para o período
de 1 (um) ano, da seguinte forma


Reajuste Salarial de 4,1% (quatro vírgula um por cento) sobre a tabela salarial
de abril de 2009.



Reajuste de Auxílio Alimentação no mesmo percentual.

A Empresa mantém a proposta apresentada nas reuniões anteriores para as
seguintes cláusulas














2.2.5

Reajuste de Auxílio Alimentação no mesmo percentual.

Cláusula 10ª - Pagamento Salarial
Cláusula 12ª - Adicional Noturno
Cláusula 13ª - Adicional por Tempo de Serviço
Cláusula 14ª - Horas Extras
Cláusula 19ª - Abono dos Seis Dias
Cláusula 23ª - Auxílio doença e Acidente de Trabalho
Cláusula 26ª - Licença Prêmio
Cláusula 27ª - Reembolso Pré-Escola
Cláusula 28ª - Reembolso Escolar
Cláusula 31ª - Abono de Acompanhamento
Cláusula 33ª – Advertência e Suspensão
Cláusula 36ª - Dispensas
Cláusula 42ª - Horário de Trabalho

A Empresa mantém em Estudo as seguintes cláusulas




Cláusula 4ª - Cumprimento do Acordo
Cláusula 60ª - Contribuição de Fortalecimento Sindical
Reembolso de despesas médicas, hospitalares, odontológicas e psicológicas
(Subsidio de medicamentos de uso contínuo, aparelhos auditivos, visuais,
ortodônticos, dentários e etc)

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