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Ata de Reunião entre 
 

DATAPREV e FENADADOS 
 
 

 
Data:      27/08/2014 - das 10 horas às 14:30 horas 
 
Local:     Sede da FENADADOS - Brasília - DF 
 
Representação da DATAPREV  
 
Rogerio Dardeau de Carvalho  CGTS 
Sergio Barbosa Basile        CGTS 
Simone Alves de Seixas    CGCJ - Assessoria Jurídica 
 
Representação dos Empregados 
 
Coordenação 
  
Célio Stemback     FENADADOS 
Socorro Lago    FENADADOS    
José Valmir Braz   SINDPD CE    
Evandro M. Chiste   SINDPD ES 
Eudes Rodrigues da Silva  SINDPD DF 
Jose H. Brandão Ferreira   SINDPD FEITTINF 
Marthius Sávio C. Lobato  FENADADOS Consultor Jurídico  
 
Observadores 
 
Irenio Costa    FENADADOS 
Daniel Ferreira Martins  SINDPD PR 
Benedito E. de Jesus Junior  SINDADOS BA  
Elizabeth Azulay de Souza  SINDPD AM 
Maria José Torres   SINDPD PE 
Lázaro Sant’Anna   SINDPD RJ 
Tania Neusa M. Crespo  SINDPD RJ 
Marcos Modesto   SINDADOS BA - ANED 
Paulo Roberto L. Soares  SINDPD DF – OLT DF 
Ana Cleusa Pinto   ANED 
Giann Fabrizzio Sell Rossi  OLT DF 
 
 
Pauta: Sexta rodada de negociações sobre a pauta de reivindicações da FENADADOS, 
referente à data-base de 1o de maio de 2014, entregue à DATAPREV em 31/03/2014. 
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Registros da Representação dos (as) Trabalhadores (as): 
 
Registro Preliminar 
Considerando o comunicado que a empresa divulgou ao corpo funcional, no sentido 
de determinar anotação de ponto nos períodos de realização de assembleias dos 
trabalhadores decorrentes do processo negocial. Esclarecemos que as referidas 
assembleias, como de costume, têm a finalidade de apresentar e informar aos 
trabalhadores sobre o andamento do processo negocial e das mesas de 
negociações. Nunca ocorreram quaisquer descontos referentes à participação dos 
trabalhadores nas assembleias. Razão pela qual, entendemos que a Dataprev não 
adotará prática diferente para esta Campanha Salarial efetuando descontos do 
período de participação nas assembleias. 
 
Registro da DATAPREV sobre a preliminar: 
 
Com relação à preliminar sobre as assembleias, a DATAPREV registra que vem cumprindo 
rigorosamente os termos do Acordo Coletivo de Trabalho vigente e das normas sobre 
controle de frequência. 
 
Registros da DATAPREV, quanto ao pleito salarial reformulado pela FENADADOS, na 
última rodada de negociações: 
 
A DATAPREV mantém a conduta de transparência, com relação às próprias possibilidades 
de ofertas bem como às orientações dos organismos de controle. Exatamente por isso, no 
início do ano a empresa estabeleceu entendimentos com aqueles organismos, no sentido de 
confirmar as propostas econômicas construídas, sempre rigorosamente dentro da 
capacidade econômico-financeira da empresa, como vem sendo amplamente difundido ao 
corpo funcional, pela diretoria, em palestras pelas diversas unidades.  
A consequência desse comportamento foi a apresentação, na primeira rodada de 
negociações, do conteúdo da proposta econômica. A empresa demonstrou, assim, o 
compromisso com o processo negocial, na busca de um acordo coletivo que contemplasse 
os interesses das partes.  
A DATAPREV esclarece que buscou internamente, até a presente rodada de negociação, 
dentro do quadro econômico da empresa, todas as possibilidades, diante dos pleitos 
econômicos reformulados pela FENADADOS e apresentado na última rodada.  
Esclarece, todavia, que a proposta econômica apresentada pela empresa, no início das 
negociações da data-base de 1o de maio de 2014, representa o limite das possibilidades da 
empresa, o que inclusive já estava em acordo com as diretrizes dos órgãos de controle 
federais, sendo reafirmada nesta data. A DATAPREV ressalta, ainda, que está envidando 
todos os esforços, no sentido de viabilizar os compromissos relativos à PLR de 2013. 
A DATAPREV reafirma que mantém a postura de privilegiar o processo negocial como a via 
preferencial para a composição de interesses com as representações dos empregados. 
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Registros das Representações dos Empregados: 
 
Campanha Salarial 
 
O resultado do Acordo Coletivo de Trabalho pressupõe responsabilidade e atuação entre as 
partes. Neste sentido, cabe à Dataprev efetivamente buscar alternativas junto aos órgãos de 
controle. Cabe também aos gestores públicos cumprirem com a política econômica 
orientada pelos poderes instituídos.  
Não se justifica a concessão de benefícios para os trabalhadores do Serpro e a negativa dos 
mesmos benefícios aos trabalhadores da Dataprev. Esta conduta somente se justifica se o 
gestor da empresa tem como pressuposto administrativo atacar e enfrentar as 
representações sindicais, desprezando os direitos dos trabalhadores. 
Reiteramos que a presidenta Dilma Roussef afirmou “eu me comprometi e no meu discurso 
de posse eu fiz esta declaração: ‘honrar os trabalhadores e as trabalhadoras’ e honrar os 
trabalhadores e as trabalhadoras significa mudar este país, transformar este país, reduzir as 
desigualdades, assegurar emprego e garantir que os direitos conquistados não sejam 
não só ameaçados, mas jamais, jamais mesmo abandonados”.  
Porque o diretor presidente da Dataprev não segue as orientações do Governo? Ele manda 
mais que a presidenta da república?  
A representação dos Trabalhadores reitera sua posição de privilegiar o processo negocial e, 
solicita à Dataprev que analise a contraproposta apresentada e no intuito de 
verdadeiramente buscarmos alternativas para o fechamento do ACT, apresente por ocasião 
da próxima rodada de negociações propostas alternativas, que contemplem ganho real, 
como: pagamento de reajuste escalonado, concessão de nível e cartelas de tíquetes extras, 
para que possamos debater e se for o caso levar para análise do conjunto dos 
trabalhadores. 
 
 
Registros finais da DATAPREV: 
 
A DATAPREV registra finalmente que a direção da empresa vem atuando de forma a fazer 
crescer a organização com o corpo funcional e visando o crescimento do mesmo. A empresa 
reitera que, no campo das relações de trabalho, vem respeitando as próprias capacidades 
econômico-financeiras e as orientações gerais dos órgãos de controle.  
 
Registros finais da Representação dos Trabalhadores: 
 
Causou estranheza o registro da representação da empresa no que diz respeito ao assunto: 
Participação nos Lucros e Resultados – PLR , pois esta 6ª reunião tem o objetivo de tratar a 
Campanha Salarial 2014/2015.  
O tema PLR é tratado entre as partes através de comissão e legislação específica.  
Entende essa representação que, a situação em que se encontra a Dataprev permite que 
sejam negociadas conquistas de caráter social e econômico para constar no ACT 
2014/2015. 
 
Nada mais havendo, as partes acordam reunir-se em nova rodada de negociações em 
16/09/2014, às 10h em local a ser definido, e firmam a presente Ata em duas vias de igual 
teor. 


