DATAPREV e FENADADOS
DATA BASE 1o de Maio de 2012
a

2 Reunião de Negociação
Data:

27/06/2012 – das 15:20 horas às 17 horas

Local:
Sede da FENADADOS – SHIN CA 07 - Lote 25 - Bloco 'Y' - 2º andar, Lago Norte
Brasília - DF
Representação da DATAPREV
Comissão de Negociação
Rogerio Dardeau de Carvalho
Alba Valéria Finizola
Luiz Gustavo Vianna dos Santos

Comissão de Negociação - Coordenador
Comissão de Negociação - CGTS
Comissão de Negociação - CGTS

Simone Alves de Seixas

CGCJ - Assessoria Jurídica

Representação dos Empregados
Américo M. Santos
Vitor Portela
Daniel F. Martins
Evandro Marcos Chiste
Marcelo Soriano
José Hamilton Brandão Ferreira
Marthius Sávio C. Lobato
Sergio Lisboa Santos

Coordenação FENADADOS
Coordenação/SINDADOS/MG
Coordenação/SINDPD/PR
Coordenação/SINDPD/ES
Coordenação/SINDPD-RJ
Coordenação/FEITINF/SINDPD/SP

Assessor Jurídico da FENADADOS
Assessor Dieese

Observadores:
Celso Santana
Elisa Lorenzini
José Gildazio
Ronaldo Matias
Elizabeth Azulay

SINDPD/RJ
FEITINF/SP
SINDPD/GO
SINDADOS/MG
SINDPD/AM

Pauta: Negociações da Pauta de Reivindicações apresentada pela FENADADOS em
30/03/2012
Preliminar da DATAPREV :
A empresa entrega, nesta data, à FENADADOS, os seguinte documentos, em atendimento ao
ofício 049:
- Média de salário e remuneração por cargo/atividade;
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Demonstrações Contábeis de 2010 e 2011;
Demonstrativo de quantitativo de pessoal por cargo/escolaridade;
Frequência de salários e níveis salariais;

Registros iniciais da DATAPREV sobre a pauta da reunião:
A DATAPREV registra que, em respeito à data base de 1o de Maio de 2012, vem realizando
todos os esforços junto aos organismos de controle federais, objetivando abreviar o processo
negocial com o atendimento daquilo que for possível, entre os três itens da pauta de
reivindicações, entregue pela FENADADOS à DATAPREV, por ofício, em 30/03/2012.
A DATAPREV registra, porém, que ainda não dispõe de nenhum fato novo, que altere a
proposta apresentada em 24 de maio passado. A empresa reafirma o respeito pelas
representações dos empregados e pelo corpo funcional, demonstrado, também, pela reunião
realizada na data de ontem, com apresentação da evolução econômica nos últimos seis anos.
A DATAPREV apenas não solicitou o adiamento desta rodada, em razão de ainda ter tido
reuniões de gestão com organismos superiores de controle, sobre a pauta de reivindicações
da FENADADOS, até as 21h de ontem, na sequência das gestões iniciadas com o
recebimento da pauta. A empresa não tem como assegurar nenhum item, mas não deixa de
dialogar com os organismos de controle federais, com o objetivo de manter as autoridades de
controle informadas sobre o desempenho da DATAPREV e também se afinar com as políticas
governamentais.
A DATAPREV reafirma a proposta apresentada em 24/05:
REAJUSTE SALARIAL
A tabela salarial da DATAPREV, a vigorar a partir de 01 de maio de 2012, será aquela
decorrente da aplicação do reajuste linear de 5,1% (cinco vírgula um por cento) sobre a
tabela salarial de abril de 2012, ou seja, a variação do IPCA entre 1o de maio de 2011 e 30 de
abril de 2012.
Parágrafo único: O reajuste acima definido, em percentual e época de aplicação, incidirá
também sobre os adicionais de atividade.
A DATAPREV não tem como acatar o pleito de ganho real de 4,5%.
A DATAPREV propõe o seguinte para auxílio alimentação:
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
A DATAPREV concederá, a partir de maio de 2012, mensalmente, aos seus empregados 24
(vinte e quatro) valores de auxílio-alimentação, estipulados em maio de 2012, no valor unitário
de R$ 26,36 (vinte e seis reais e trinta e seis centavos), nos termos da Lei 6.321/76 Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Parágrafo Único: O valor unitário de R$ 26,36 (vinte e seis reais e trinta e seis centavos) é
o valor decorrente da aplicação do reajuste de 5,1% (cinco vírgula um por cento) sobre o
valor do auxílio alimentação praticado até 30/04/2012.

Registro da Representação dos Empregados
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A Coordenação Nacional de Campanha Salarial dos Trabalhadores (as) da Dataprev reafirma
sua proposta apresentada no dia 30 de março de 2012, denominada Pauta de Reivindicações
dos Trabalhadores (as) da Dataprev encaminhada pela Fenadados.
Registra que após mais de 30 dias da mesa anterior a Dataprev não apresentou proposta de
avanço gerando dispêndios financeiros sem resultado positivo na negociação.
Registra que com toda a pujança com que o Sr. Presidente da Dataprev propala aos seus
trabalhadores o mesmo não consegue em sua vontade politica construir uma nova proposta
que signifique avanço ou a contemplação da pauta de reivindicações.
Registros Dataprev
A Dataprev propõe a próxima reunião para o dia 19 de julho de 2012, às 14 horas, em local a
ser definido, para prosseguimento das negociações da data-base de 1o de maio de 2012.
Registro da Representação dos Empregados
Registramos concordância com a data proposta desde que signifique a Dataprev abrir de fato
às negociações com intuito de avançar nas reivindicações dos trabalhadores.
Registro das Partes
As partes concordam em se reunir em data anterior à convencionada caso algum fato novo
ocorra.
Nada mais havendo a tratar as partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor
e forma.
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