
ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DATAMEC 
 
Salvador, 02 de abril de 2014. 
Início: 11h00 
Término: 16h00 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
André Marujo – Consultor de Relações Trabalhistas e Sindicais da Datamec. 
Ricardo Lima Ishiki – Consultor de Relações Trabalhistas e Sindicais  
 
PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 
Celso de Araujo Lopes Filho – FENADADOS e SINDADOS/BA 
Jose Pires da Silva Neto – SINDPD/RJ 
Sérgio da Silva Barros – SINDPD/RJ 
Márcio Diniz Gomes – SINDPD/RJ 
Celso Lopes – SINDPD SP /FEITTINF 
Cláudio Luiz Jesuíno – SINDADOS/MG 
Amado Ferreira da Costa - SINDPPD/RS 
Claudinei Pimentel da Rocha Lopes – SINDPD/DF  
Antônio José Vieira da Silva - SINDADOS/BA 
Cláudio Barbosa – Assessor FENADADOS  
Liliane Allen Bartoly - Consultora Jurídica FENADADOS 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 
Vivemos em um momento de crescimento no nosso setor com grandes investimentos 
internacionais e isso se reflete na nossa empresa, Datamec.A renovação do contrato da CEF – 
Caixa Econômica Federal, permite  hoje uma  tranquilidade financeira, e em função disso a 
empresa vem construindo iniciativas procurando abrir mercados.  Mas queríamos ressaltar a 
importância que esse momento seja usado para valorização de nosso trabalho, pois somos 
fundamentais para garantia dessa nova etapa de crescimento da empresa. Entramos em uma 
Campanha Salarial onde apresentamos uma pauta com valorização salarial e aumento real, 
aumento no tíquete para garantir o valor verdadeiro do custo da refeição, melhoria nos 
benefícios como plano de saúde, odontológico e outros, nossa pauta foi fruto de uma 
profunda discussão entre os trabalhadores e os dirigentes sindicais de nossa empresa.  
Fizemos uma exposição ampla de toda nossa pauta argumentando e esclarecendo todas às 
cláusulas. Por isso, esperamos que a empresa demonstre responsabilidade e respeito pelas 
nossas reivindicações. 
Queríamos aproveitar para colocar que, estamos enfrentando um descumprimento de 
clausulas de nosso ACT – Acordo Coletivo de Trabalho, principalmente a de DESPESAS EM 
VIAGEM e solicitamos a empresa iniciativas para corrigir essa situação, para que possamos 
evitar iniciativas jurídicas para exigir o cumprimento do mesmo. 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
Sobre as discussões a respeito do Acordo Coletivo de Trabalho 2014, a empresa reforça que 
sempre buscará o melhor entendimento e a transparência no processo negocial para que o 
acordo seja justo e saudável para ambas as partes.  
Assim, informa que analisará a Pauta de Reivindicações encaminhada pelos Sindicatos com o 
intuito de responder e apresentar uma proposta para renovação do Acordo Coletivo. 
Com relação a alegação de descumprimento do acordo coletivo, a empresa irá analisar o caso 
internamente e se compromete a reforçar com empregados e gestores sobre a importância do 
cumprimento ao Acordo. 



Com relação aos demais assuntos, a empresa fará análise e dará retorno na próxima reunião. 
Por fim, a empresa garante a data-base por um período de 60 dias. 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 
Identificamos cobranças feitas indevidamente aos trabalhadores aposentados ainda incluídos 
no Plano de Saúde da empresa, pois conforme já estamos debatendo a muito, ainda não foi 
apresentado por parte da empresa o valor individual de cada usuário para pagamento. E 
tivemos ainda já uma companheira com seu plano cancelado sem nenhuma justificativa. 
Exigimos que a empresa se posicione e restabeleça a normalidade dessa situação, para que 
não tenhamos que tomar imediatas iniciativas jurídicas. Ainda queremos alertar para urgência 
dessa solução. 
 
PELA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
No que diz respeito ao Plano de Saúde a empresa recebeu as reclamações e tratará do assunto 
internamente, e assim que tiver uma resposta entrará em contato com a representação dos 
trabalhadores o mais breve possível para agendar reunião específica para tratar do tema. 
 
 
Diante da falta de consenso na negociação, as partes resolveram encerrar a reunião e decidem 
realizar nova reunião para o dia 05 de maio de 2014, às 10h00 na sede do Sindpd/SP. 
 
 


