
ATA DE REUNIÃO
DATAPREV E FENADADOS

Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PPLR 2018

Data: 26 de setembro de 2018 - de 10:00h às 11:30h

Local: DATAPREV - Rua Prof. Álvaro Rodrigues 460, sala 408 - Rio de Janeiro/RJ

Pauta: Programa de Participação nos Lucros e Resultados - PPLR, exercício 2018

Célio Stemback FENADADOS

Representantes da DATAPREV

Márcio Luis Tavares Adriano COTS

Sérgio Basile CGTS

Representante da FENADADOS

Registro da representação dos empregados

Com relação à proposta apresentada pela Dataprev na última reunião realizada em
13/9/2018, a representação dos empregados rejeita veementemente a proposta de
distribuição da PLR apresentada pela empresa, com 70% proporcional aos salários e 30%
linear. Esta proposta sequer será levada às assembleias por ser desrespeitosa com os
trabalhadores.

Durante muitos anos, fruto de acordo entre as partes, a distribuição foi feita linearmente. Na
PLR 2017 a empresa alegou a impossibilidade de assim fazer e, depois de muita negociação
e de assembleias radicalizadas, foi aprovada a proposta da empresa de 70% linear e 30%
proporcional aos salários. Apesar de considerarmos que o acordo de 2017 está longe do
ideal, a proposta foi aprovada, demonstrando uma inequívoca flexibilidade, por parte dos
trabalhadores, em prol do entendimento sobre o tema.

Para a PLR 2018 nossa proposta volta às origens e não abrimos mão da linearidade. Se a
empresa pretende apresentar uma contraproposta para ser analisada pelas assembleias, que
assim faça, desde que a mesma contenha elementos que respeitem a dignidade dos
trabalhadores da Dataprev.

Registro da DATAPREV

A empresa reafirma sua proposta apresentada na reunião de 13/9/2018.
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Registro da representação dos empregados

Como a Dataprev se mostra intransigente em sua proposta, fica registrado que a mesma será
encaminhada aos fóruns de deliberação dos trabalhadores e que assim que houver um
posicionamento, a empresa será devidamente informada.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
t-Registro das partes
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