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

7 Reunião de Negociação
Data:

16/07/2009 - das 10h às 17h

Local: Sede da Empresa - Brasília
Representação da DATAPREV
Márcio Luís Tavares Adriano
Alba Valéria Finizola
Ary Follain Junior
Glinaldo Martins Oliveira
Maria Aquilina Garcia de Araújo
Vinício Rossetto

CGRT
CGRT
PR
DEPE
CGRT
DPE

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

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

Assessores
Sergio Lisboa Santos

(DIEESE/FENADADOS)

Demais representações
Paulo Roberto R. Soares
Daniel F. Martins
Roberto Dantas de Araújo
Elizabeth Spingola
Benedito E. de Jesus Junior
Luis Evandro Santos de Sá
Marcelo Soriano

OLT/DF
SINDPD/PR
SINDPD/SP
ANED
SINDADOS/BA
SINDPPD/RS
OLT/RJ

Pauta: Discussão da Pauta de Reivindicações
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Preliminares

Registro da Representação dos Trabalhadores.
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1.1

Preliminar da Representação dos Empregados
O SINDADOS-BA protocola documentos (Ofício 185/2009), referente aos problemas
com o Plano de Saúde GEAP no Estado da Bahia.
O mesmo esclarece também a Empresa sobre o mal entendido referente ao plano de
contingência.

1.2

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

2

Registros

2.1
2.1.1

Registro da DATAPREV
A Empresa melhora sua proposta para as cláusulas econômicas para o período
de 2 (dois) anos.
A Empresa reafirma e acredita que a proposta de reajuste salarial para o período de
dois anos é a melhor alternativa para ambas as partes e que deve ser avaliada pelos
empregados. Neste sentido apresenta um novo percentual para o período:

2.1.2



Reajuste Salarial de 8% (oito por cento), sobre a tabela salarial de abril de
2009, retroativo a maio de 2009, mantendo a salvaguarda de 6,5% (seis vírgula
cinco por cento).



Reajuste de Auxílio Alimentação no mesmo percentual, passando o valor
unitário para R$ 22,68 (vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

A Empresa apresenta sua nova proposta para as cláusulas econômicas para o
período de 1 (um) ano.
Considerando as manifestações havidas por parte das representações dos
empregados no sentido de insistir no reajuste salarial para o período de um ano, a
empresa apresenta a seguinte proposta:
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Reajuste Salarial de 5,53% (cinco vírgula cinquenta e três por cento), sobre a
tabela salarial de abril de 2009, retroativo a maio de 2009.



Reajuste de Auxílio Alimentação no mesmo percentual, passando para o valor
unitário para R$ 22,16 (vinte e seis reais e dezesseis centavos).

A Empresa registra que estas propostas representam o limite possível considerando a
situação econômico-financeira da DATAPREV e o que está autorizado pelos órgãos de
controle das empresas estatais.
Apresentadas as propostas para avaliação dos empregados, a Empresa espera que as
assembléias reavaliem as suas deliberações de realização de greves, de forma a evitar
desgastes desnecessários para as partes.
2.2

Registro da Representação dos Empregados
Inicia a mesa de negociação, afirmando que a mesma foi solicitada pela Empresa e
espera que a condicionante registrada na ata anterior tenha sido respeitada. Ao receber
as duas propostas da Empresa, a representação reafirma que considera apenas a
proposta de reajuste para um ano, conforme já explicitado nas mesas de negociações
anteriores. No que se refere à proposta de 5,53% para reajuste de um ano, a
representação afirma não atender a reivindicação dos trabalhadores. Entende a
representação que a Dataprev passa por um momento político e financeiro no cenário
nacional que permite a Empresa oferecer ao seu corpo funcional uma proposta de um
ano no mínimo aceitável.
Tendo em vista às diversas reuniões ocorridas em vários estados onde a direção da
Dataprev tem se manifestado de forma autoritária e, demonstrando total
desconhecimento da importância dos serviços prestados pela empresa.
Lamentavelmente a direção da Empresa aproveita o curso da Campanha Salarial com o
intuito de tentar desmobilizar, e aterrorizar os trabalhadores, dando a impressão de
total desconhecimento técnico e político sobre a mesma. Ressaltamos o grande
equívoco da direção que poderia estar utilizando esse precioso tempo para solucionar
os diversos e graves problemas por qual passam os trabalhadores, dentre eles: Falta de
segurança, assédio moral, ameaças de demissões, problemas de convivência em várias
regionais e, abuso de poder de vários gestores, sem tomar qualquer atitude, o que tem
feito e encher os quadros da empresa de ad-nutum, demonstrando não ter nenhum
compromisso com o corpo funcional, que não só construiu essa Empresa como
também a fez chegar onde está hoje.
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2.3

Registro da DATAPREV
A DATAPREV afirma e entende que as rodadas de negociação constituem um meio de
manter o processo com vistas à assinatura do Acordo Coletivo.
Neste sentido, a Empresa estará sempre disposta a reunir-se com as representações.
Contudo, a realização das reuniões nunca será sob condição de qualquer espécie.
Portanto, sempre que houver avanços na proposta, como a trazida nesta reunião, a
empresa convocará as representações para prosseguir na busca das melhores
condições que resultem no Acordo definitivo.
É lamentável que no momento em que as negociações fluem e avançam, a
representação dos empregados traga para a ata registros que em nada contribuem
para o processo negocial.
A forma e o conteúdo do registro da representação dificultam o bom andamento das
negociações.
Dessa forma, a DATAPREV discorda veementemente do registro da representação
dos empregados.

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