
Dia 3 de maio é o dia do
vermelho de raiva

A Direção da Datamec deu mais uma demonstração de 
descaso com seu corpo funcional, como se já não bastasse 
o ocorrido na negociação da PLR 2012! A própria empresa 
propôs antecipar a negociação da Campanha Salarial e, 
depois de não apresentar nada na mesa anterior, solicita-
ram a sua suspensão, da continuidade no dia 22/04/13. 
Isso reforça que o propósito da empresa é enrolar!  

Por isso, nossa resposta tem que ser mobilização e 
unidade da categoria. Essa é a nossa única moeda de troca 
no processo de negociação, e neste caso, dependemos 
muito de todos. Quando sentamos para negociar é 
fundamental estarmos mobilizados. Essa é a nossa forma 
de atingir nossos objetivos. 

Hoje vivemos uma realidade diferente da vivida nos 
últimos anos, quando a empresa tinha todo um processo 
de perda de contratos no Brasil e vivia uma crise mundial. 
Hoje sabemos, a partir dos próprios informes da empresa, 
que globalmente ela vive um processo de retomada. Além 
disso, a renovação do contrato da Caixa dá uma tranquili-
dade financeira nos próximos 5 anos no mínimo no Brasil..  

Isso só foi possível pela qualidade e extrema dedicação 
dos trabalhadores. Então, agora á a nossa vez de cobrar! 

Vamos nos valorizar e exigir nossos direitos. Hoje, nosso 
tíquete esta fora dos valores da média do mercado; o 
plano de saúde está cada vez mais caduco; e várias cláusu-
las sociais estão desatualizadas.  

Queremos realmente ser valorizados. Este é o momen-
to! Por isso, é fundamental nossa mobilização no próximo 
dia 3 de maio. Vamos usar roupas vermelhas!  

Depois, todos devem participar das assembleias para 
aprovar a continuidade de nossa mobilização.   

"Considerando a reunião realizada no dia 
12/04 aonde firmamos o compromisso de 
uma nova reunião; Considerando que a 
próxima negociação de data-base se aproxi-
ma; e considerando a análise, por parte da 
empresa, da pauta de reivindicações e de 
outros itens colocados pelos sindicatos.

Solicitamos o adiamento da reunião do dia 

22/04/13 para outra data a ser definida 
brevemente pelas partes.

Aguardamos seu retorno e contamos com 
a compreensão de todos. 

Abraços.
Ricardo Lima Ishiki
Consultoria Alencar Rossi’’

Confira o que
a empresa

disse

• Exigimos respeito! Negociação já!
• Dois cartelas de tíquetes sem desconto, como 

reparação da PLR 2012;
• Reajuste salarial;
• Plano de saúde digno;

• Avanço nas cláusulas sociais do nosso Acordo 
Coletivo;

• Em defesa da Datamec e pela garantia de nossos 
empregos; 

• Tíquete de R$ 30,00. 
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Datamec adia mesa, demonstrando descaso com os/as
trabalhadores/as. A nossa resposta é mobilização! 

Chega de enrolação!


