
ATA DE REUNIÃO

/ ielro, 31 de agosto de 2016.

Início: 10hOOh
Término: 21:50h
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Rodrigo Caitano de Oliveira - Gerente de Recursos Humanos

Renato Franco - Consultor Relações Trabalhistas e Sindicais

PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
Celso de Araújo Lopes Filho - FENADADOS e SINDADOS/' A

Márcio Diniz Gomes - FENADADOS e SINDPD/RJ .

Luis Carlos Garcia - Vice-Presidente FENAD?!A.
José Pires da Silva - SINDPD/RJ - , .

Sérgio da Silva Barros - SINDPD/RJ ~

Cláudio Luiz Jesuíno - SINDADOS/MG ~ ~
Amado Ferreira da Costa - SINDPPD/RS

Antônio José Vieira da Silva - SINDADOS/BA ~~ t-L .
Cláudio Barbosa - Assessor FENADADOS.-?/ ~~

Liliane Allen Bartoly - Consultora Jurídica FENADADOS

Pela representação dos trabalhadores

Solicitamos da empresa a resposta sobre o "trabalho em casa", assunto já debatido em várias mesas, pois o que

ouvimos na empresa é que as demissões já estão definidas.

Pela representação da empresa

A empresa informa que está ultimando os estudos sobre o "home office", de forma a assegurar as partes um

modelo juridicamente sustentável, e se compromete a apresentar a representação dos empregados tão logo

conclua seus estudos. A representação da empresa informa, ainda, diante dos questionamentos sobre os boatos

de demissão, que a implantação do "home office" não impede a realização de eventuais demissões, que

ocorrerão a partir de amanhã.

Pela representação dos trabalhadores

Após várias mesas tentando evitar as demissões em função do fechamento de regionais, depois do silencioso

processo de incorporação, as partes chegaram a um denominador comum: a implantação do "home Office",

como provam os registros em várias atas. Para a nossa decepção mais uma vez somos surpreendidos com a

retomada das demissões, mostrando claramente que não há nenhum interesse por parte da empresa de tentar

evitá-Ias.

A implantação do trabalho em casa proposta pela representação dos trabalhadores foi idealizada no sentido de

evitar demissões nas filiais, mas a empresa desprezou o emprego dos trabalhadores. Com isso houve um

rompimento da relação de confiança que permeava nossa negociação e, se não questionássemos as demissões,

elas ocorreriam sem um comunicado à representação dos trabalhadores, com mais um agravante: demissõesA
plena campanha salarial. ~
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Pela Representação da Empresa

A Empresa informa que tem se esforçado para minimizar os desligamentos, tendo inclusive aberto a possibilidade

de transferência para outras praças para os empregados das filiais que estão sendo encerradas, porém, ressalta

que são inevitáveis alguns desligamentos em decorrência do fechamento de filiais. A empresa destaca, ainda, que

entende que o "home office" é viável e importante, pois haverá manutenção de trabalhadores mesmo em locais

onde as filiais estão sendo fechadas. Por último, informa que o número de desligamentos atualmente

programado é o menor possível, sendo 04 na Bahia no universo de 14 empregados, 03 em Porto Alegre no

universo de 29 empregados e 02 em Curitiba, no universo de 18 empregados, todos envolvidos no contrato da

CEF, ressaltando que o "home office" não pode ser usado nessas atividades, por decisão do cliente envolvendo

questões de segurança.

Pela representação dos trabalhadores

A empresa divulga uma série de propostas inovadoras, mas trata seus funcionários como números demonstrando

descaso e total desrespeito. Esse é um momento que define a forma que iremos negociar daqui pra frente. Se

pensam que essa política neoliberal capitaneada pela república de Minas vai nos intimidar, estão totalmente

equivocados! A partir de hoje saímos mais motivados e certos de que só a luta vai derrotar essa postura

empresarial. Quanto à campanha salarial, fiquem certos que não abriremos mãos dos nossos índices e, se existe

esse monte de dinheiro para pagar as demissões, tem que ter também para pagar os nossos reajustes e ampliar

nossas cláusulas sociais. Exigimos a suspensão das demissões para que possamos retomar nossas negociações e
construir alternativa junto à Caixa Econômica Federal. O processo de demissão aliado a ausência de proposta

que atenda as nossas reivindicações da Campanha Salarial demonstra claramente o descaso da empresa.

Propomos a suspensão da mesa para que a empresa reflita sobre a sua posição.

As partes propõem uma nova reunião no dia 08/09/2Q
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