DATAMEC
–
Trabalhadores
propõem
nova
mesa
de
negociação com Datamec/Unisys
A Fenadados e as representações dos sindicatos encaminharam à
Unisys pedido de uma nova mesa de negociação com a empresa. A
data sugerida foi o dia 14 de Setembro, às 10h, na sede do
Sindpd do Rio de Janeiro.
O motivo foi o impasse gerado nas assembleias dos
trabalhadores. Houve um empate entre os sindicatos sobre a
proposta da empresa, fazendo com que a categoria não tenha uma
resposta se aceita ou não a oferta. Os trabalhadores do Rio de
Janeiro, Bahia e São Paulo aceitaram, em suas assembleias, a
proposta da Unisys. Já os trabalhadores do Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e Brasília renegaram.
Proposta da Unisys – Na última mesa de negociação ocorrida em
Agosto, a Datamec trouxe uma nova proposta econômica: índice
de 6% de reajuste salarial e aumentou o tíquete-alimentação
para R$ 16,50. A empresa ainda prometeu que ajustaria agora em
Setembro o sistema de banco de horas. Aos trabalhadores de
Minas Gerais, que paralisaram na mobilização de Julho, a
empresa deu o prazo de um ano para compensar as horas paradas.

DATAMEC – Unisys propõe 6% de
reajuste salarial
Em reunião com representantes de trabalhadores no Rio de
Janeiro, a Unisys ofereceu 6% de reajuste salarial. A proposta
levada pelos trabalhadores foi de 6,2%. Empresa ainda

apresentou novos valores para tíquete-alimentação. Assembleia
dos trabalhadores gaúchos acontece na sexta-feira (28), às
16h.
Depois de muita pressão, a empresa Unisys apresentou uma
contraproposta de reajuste salarial na quinta mesa de
negociação, realizada com os trabalhadores na sexta-feira
(21), no Rio de Janeiro. A empresa retirou a proposta de
aumento por faixas salariais e ofertou um índice único de 6% –
próximo aos 6,2% reivindicado pelos trabalhadores.
A Unisys também apresentou proposta em que aumenta o tíquetealimentação para R$ 16,50, apesar de não cobrir integralmente
a inflação; o valor pedido pelos trabalhadores da Datamec é de
R$ 17,00. Sobre as questões relacionadas ao banco de horas, a
empresa prometeu que o sistema estará ajustado em Setembro. A
Unisys informou que já houve o pagamento das diferenças
apuradas para mais de 300 empregados, através de folha
suplementar ocorrida neste mês.
Punição à paralisação Os trabalhadores protestaram contra a
possibilidade da empresa em descontar as horas paradas pelos
funcionários no último dia 30 de Julho, em Minas Gerais. A
Unisys deu o prazo de um ano para que os trabalhadores
compensem as horas paralisadas. Já os trabalhadores pediam a
anistia da mobilização. Os sindicatos presentes à mesa
continuaram reivindicando o abono das horas paralisadas, por
conta da campanha salarial.
A nova contraproposta da Datamec será avaliada pelos
trabalhadores em assembleias em todo o país. Os trabalhadores
de São Paulo já aprovaram a proposta em reunião na terça-feira
(25). No Rio Grande do Sul, a assembleia acontece na sextafeira (28), às 16h.

Datamec
–
Trabalhadores
rejeitam proposta da Unisys
Trabalhadores da Datamec rejeitaram nesta terça-feira (04) em
assembleia a proposta de reajuste salarial apresentada pela
empresa na semana passada. Os trabalhadores seguem
mobilizados.

Trabalhadores da Datamec rejeitaram nesta terça-feira (04) em
assembleia a proposta de reajuste salarial apresentada pela
empresa na semana passada. Na mesa de negociação realizada em
São Paulo, no dia 30 de Julho, a Unisys apresentou uma
proposta de reajuste dividida por faixas salariais: 5,56% para
quem ganha até R$ 3 mil; 4,50% de reajuste para salários entre
R$ 3 mil e R$ 5 mil; e 4% para o trabalhador que recebe mais
de R$ 5 mil.
Os trabalhadores consideraram um avanço, já que até o momento
a Unisys descartava qualquer índice de reajuste, mas não cobre
o ICV calculado pelo Dieese e nem o aumento real de 5,6%. A
empresa também se manteve irredutível em aumentar o tíquetealimentação. Eles exigem reajuste de 11,19%, a fim de cobrir a
inflação do período.
Estado de greve Trabalhadores de outras regionais também
rejeitaram a proposta da empresa. É o caso do Rio de Janeiro.
Os trabalhadores da Datamec prosseguem em estado de greve e
não descartam novas mobilizações, que serão debatidas nas
próximas assembleias.
Veja matéria sobre a mobilização da categoria na semana
passada aqui.

Datamec – Trabalhadores se
mobilizam
por
reajuste
salarial
Trabalhadores da Datamec se mobilizaram nesta quinta-feira
(30) no escritório em Porto Alegre. Protesto ocorreu durante
mesa de negociação com a empresa em São Paulo, que não
apresentou grandes avanços. Veja mais fotos da mobilização
aqui
As negociações entre a Datamec e os trabalhadores tiveram
avanço nesta quinta-feira (30) em São Paulo. Devido à
mobilização dos trabalhadores, a empresa Unisys deixou a
intransigência de lado na quarta mesa de negociação e
apresentou uma proposta de reajuste salarial, em que fixou
índices por faixas de salário. Pela proposta, o trabalhador
que ganha até R$ 3 mil teria 5,56% de aumento; quem ganha
entre R$ 3 mil e R$ 5 mil, teria 4,50% de reajuste; e para
salários acima de R$ 5 mil, o índice proposto é de 4%.
Os trabalhadores avaliam que é positivo, já que a Unisys
insistia em reajuste zero. No entanto não contempla as
reivindicações, pois querem um aumento linear, independente
dos diferentes salários. Além disso, exigem um reajuste que
cubra o Índice de Custo de Vida (ICV) do período calculado
pelo Dieese (5,79%) e um aumento real de 5,6%.
Também não houve acordo em relação aos benefícios, como
tíquete-alimentação. A empresa alega que os benefícios
concedidos aos funcionários estão acima do mercado das
empresas de TI. No entanto, os trabalhadores lembram que o
Índice de Alimentação fora do domicílio calculado pelo Dieese
aponta que o tíquete deveria ser reajustado em 11,19%.
A proposta será avaliada pelos trabalhadores da Datamec em
assembleias estaduais a serem realizadas nos próximos dias.

Também definem novas mobilizações.
Protesto – Trabalhadores da Datamec se mobilizaram nesta
quinta-feira (30) para exigir reajuste salarial da empresa
Unisys. O protesto visou pressionar a empresa, que realizava
mais uma mesa de negociação com a representação dos
trabalhadores em sua sede, em São Paulo. Os trabalhadores
gaúchos usaram, durante todo o dia, adesivos para mostrar a
insatisfação com a proposta de reajuste zero da Unisys.
Manifestações ocorreram em todas as regionais da Datamec no
país. No escritório de Belo Horizonte (MG), os trabalhadores
paralisaram as atividades até o meio-dia. Também usaram
camiseta preta em repúdio à postura da empresa.
O protesto mineiro recebeu críticas por parte da empresa
durante a mesa de negociação em São Paulo, mas os sindicatos
presentes reafirmaram que a mobilização dos trabalhadores foi
legal e está garantida na Constituição Brasileira.
Para manter a proposta rebaixada, a Unisys alega que passa por
um período delicado de reestruturação e de redução de custos,
principalmente devido à crise financeira. No entanto, ela
omite que tem novos contratos com o governo federal que serão
bastante lucrativos e, portanto, dão condições para a empresa
atender às reivindicações dos trabalhadores. É o caso do
contrato recém assinado com a Caixa Econômica Federal, no
valor de R$ 450 milhões, de duração de quatro anos.

Datamec – Segunda mesa
negociação sem avanços

de

A representação dos trabalhadores da Datamec se reuniu com a

representação da direção da empresa pela segunda vez na última
sexta-feira. A empresa insiste no argumento de que está
passando por reestruturação e busca reduzir custos, ao que os
trabalhadores resgistraram que a empresa é lucrativa – exemplo
disso é o contrato que acaba de ser assinado com a Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 450 milhões, de duração de
dois anos.
Nova reunião está marcada para o dia 6 de julho.
Clique aqui para conferir a íntegra da ata desta segunda
reunião.

Datamec: Primeira mesa
negociação sem proposta

de

Aconteceu, nesta terça-feira (9/6), a primeira mesa de
negociação com a Datamec. A empresa não apresentou proposta
alguma à pauta de reivindicações dos trabalhadores, entregue
há 70 dias, em 30 de março último. A representação dos
trabalhadores repudiou a postura da direção da empresa e
reafirmou a pauta de reivindicações. Para acessar a íntegra da
ata da reunião, clique aqui.

Serpro, Dataprev e Datamec –

Pautas já foram protocoladas
As pautas de reivindicações das Campanhas Salariais dos
trabalhadores do Serpro, Dataprev e Datamec foram protocoladas
na segunda-feira (30/3), no Dia Nacional de Luta contras as
demissões e por estabilidade no emprego. Em nossa regional,
houve assembleia de mobilização para marcar a data no Serpro
(foto acima) e na Dataprev, onde foram dados os relatos sobre
a Plenária Nacional.
Clique nos links para conferir a íntegra das pautas:
Datamec
Dataprev
Serpro

Datamec
–
Trabalhadores
definem sua contribuição para
a pauta de reivindicações
Os trabalhadores da Datamec da nossa regional decidiram sobre
sua contribuição à pauta de reivindicações da Campanha
Salarial 2009 em assembléia no último dia 4 de março. Para
acessar a íntegra do que foi deliberado, clique aqui.

Datamec – Encaminhado mais um
ofício que cobra a empresa
quanto ao PLR
Nessa terça-feira (3/2), a Federação encaminhouofício à
Datamec cobrando mais esclarecimentos sobre o pagamento da
PLR, cujo vencimento é neste mês de fevereiro. O documento
solicita ovalor total destinado para o pagamento e a data em
que ele será efetuado. Clique aqui para acessar a íntegra do
ofício.

Datamec – Prazo para empresa
informar data de pagamento da
PLR 2008 já venceu e não há
divulgação
Do site da Fenadados:
Na reunião de negociação entre representantes da Fenadados e
da Datamec, ocorrida no dia 28 de novembro passado, em São
Paulo, foi fechado o acordo de pagamento da participação nos
lucros ou resultados da empresa (PLR) para o exercício de 2008
aos trabalhadores. Pelo acordo, a DATAMEC teria até o dia
20/01/2009 para informar à categoria a data correta do
pagamento. Isso não ocorreu até o momento.
No dia 21/01, a Fenadados encaminhou correspondência à empresa
cobrando a efetivação do acordo.

Vale ressaltar que a minuta do acordo já aprovado está com a
Datamec há bastante tempo, o que não justifica a demora em
informar à Fenadados a data em que será paga a PLR2008.

