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DATAPREV: “Falta injustificada” tensiona 8ª reunião de negociação
Félix Pereira Conforme previsto, iniciou-se às 14h desta quarta-feira (12/08) a 8ª rodada de negociação sobre o
Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2009/2010 dos trabalhadores da DATAPREV, na sede da
empresa, em Brasília.
No início da mesa, a representação dos trabalhadores questionou à empresa sobre a postura de
Félix Pereira descontar os dias de paralisação, uma vez que o processo negocial está em andamento.
Os representantes da empresa se limitaram a dizer que “só cumpriram a lei” e que as faltas serão
descontadas nos estados onde “os sindicatos não informaram à empresa sobre a paralisação dentro do
Félix Pereira prazo legal”.
O que virá agora? - “O desconto de paralisações, em plena campanha salarial, concretiza a postura
intransigente da empresa. Isso não ajuda, ao contrário, só tensiona as negociações. É preciso bom senso
para negociar. Esperamos que a empresa reconsidere essa posição”, enfatizaram os representantes dos trabalhadores.
Eles lembraram que já houve demissões durante a campanha e citaram o caso da liminar (no RJ) que proibia
manifestações na porta da empresa. “O que virá agora? Qual é a intenção da empresa?”, indagaram, afirmando que
“não podemos aceitar isso durante um processo negocial”.
Preliminares – Ainda durante as preliminares, a representação dos trabalhadores protocolou estudo do DIEESE, o qual
aponta as condições da empresa e a possibilidade de apresentação de melhor contraproposta econômica.
GEAP – A representação da empresa informou que, a partir das liminares ganhas por alguns estados na justiça, os
sindicalizados dessas localidades estão tendo o desconto como era antes, sem reajuste.
Os trabalhadores estão representados pela Coordenação Nacional da Dataprev, composta pelos dir etores da
FENADADOS Edna Marli Oliveira, Francisco Ribeiro Araújo e Telma Maria de Castro Dantas, e os representantes do
SINDPD-GO – José Gildázio da Silva, e OLT-Nacional (OLT-SP) - Elisa Lorenzini, Maria José Torres do SINDPDPE e José Carlos do SINDPD-RJ.
Acompanham também os trabalhos representantes do SINDADOS-BA, SINDPD-CE, SINDPD-DF, SINDPD-PR,
SINDPD-RJ, SINDPPD-RS, OLT-DF, ANED e Sindicato de São Paulo.
Acompanhem o sítio da Fenadados e fiquem por dentro da Campanha Salarial 2009/2010.

