
5 de junho tem mesa decisiva
Todos de vermelho e usando 

adesivo da campanha!
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Nossa mobilização permanente vem dando uma 
dinâmica nova à Campanha Salarial desse ano. E isso é 
fundamental para podermos arrancar nossas 
reivindicações, mostrar nosso valor e exigir mais respeito!

Na última mesa de negociação, realizada em 10 de 
maio, fomos informados da saída do representante da 
Datamec, sr. Luiz Dutra, do processo de negociação, o que 

Confira aqui alguns 
trechos extraídos da 
ata da última mesa 
de negociação!

Íntegra da ata disponível em www.fenadados.org.br

causou adiamentos da data da mesa. Apesar disso, a 
mobilização continua.

Nossa expectativa para a próxima negociação — que 
acontece no dia 5 de junho, em Belo Horizonte — é a de 
que a empresa apresente respostas para nossas reivindica-
ções. Mas lembre-se: nossa mobilização é importantíssima 
para que possamos ter mais força na hora de negociar.  

Chega de enrolação!



Mudança da sede de BH: 
trabalhadores querem ser ouvidos!

 
DF: desconto indevido de tíquete

Na última mesa de negociação foi protocolado junto à 
empresa um abaixo-assinado dos trabalhadores da 
Regional de BH sobre a mudança de endereço.  Os 
trabalhadores vêm colocando uma série de preocupações 
quanto ao novo local para sede da empresa que vem 
sendo especulado, pois o mesmo vai criar uma série de 
dificuldades de deslocamento e de estabelecimentos 
comerciais para a alimentação. E impossível que não haja 
em toda Belo Horizonte um local onde se ofereça 
facilidade de transporte público, segurança e comércio 
farto.

A empresa sempre pode contar com os trabalhadores 
da Regional, principalmente agora com os novos 
contratos. Entretanto, precisamos de tranquilidade para 
trabalhar. E também uma pergunta que não quer calar: se 
a maioria absoluta da Regional demonstra insatisfação 
com o local especulado, a quem interessa essa mudança? 
Com a palavra a direção da empresa em BH...

Fruto da pressão e da mobilização dos companheiros 
de MG, conseguimos uma reunião específica para tratar 
do assunto, agendada para o dia 4 de junho. É importante, 
então, que todos estejam de adesivos e mobilizados. 
Vamos demonstrar à direção da empresa o nosso 
descontentamento!

Os companheiros de Brasília e alguns de outros 
estados foram surpreendidos com descontos em seus 
tíquetes-refeição. A empresa apresenta como justificativa 
a jornada de 6 horas. Porém, a cláusula de nosso Acordo 
Coletivo referente ao fornecimento do tíquete não detalha 
o valor do mesmo pela jornada de trabalho. 

Exigimos o imediato restabelecimento dos valores, 
senão o bicho vai pegar! Esse assunto será novamente 
tratado na mesa do dia 5 de junho.

 

Trabalhadores de SP destacam a 
importância da previdência privada

Os trabalhadores de São Paulo, em suas assembleias, 
destacaram a importância do debate da previdência 
privada. Cada vez vem aumentando a importância de 

termos uma aposentadoria tranquila e, para isso, hoje só 
à previdência pública não dá conta. Não é à toa que em 

nossa categoria algumas empresas com Serpro e 
Dataprev têm seus fundos de pensão, o que também já 

uma realidade mais frequente em várias empresas.
Como a Unisys já tem o Unisysprevi, o que pleiteamos é 

a extensão a todos os trabalhadores. Afinal de contas, 
sabemos da nossa importância para as finanças da Unisys 
— o lucro que é extraído da nossa força de trabalho. 
Queremos agora as mesmas oportunidades. Exigimos 
imediata abertura para adesão dos trabalhadores da 
Datamec ao programa Unisysprevi. 

RS: importância do respeito 

ao aposentado é destacada

Hoje, os trabalhadores aposentados vêm ampliando 
suas reivindicações e também suas lutas. O próprio 
Estatuto de Idoso é a demonstração pela sociedade da 
força dessa luta. Vivemos atualmente no setor privado 
uma realidade muito cruel, onde alguns trabalhadores são 
demitidos quando estão perto de suas aposentadorias. 

Acreditamos que esses mesmos trabalhadores, que 
durantes anos se dedicaram à sua profissão, não podem 
receber esse tratamento. Para tanto,  colocamos no nosso 
Acordo a seguinte inclusão: “Cláusula — Estabilidade 

Provisória: O trabalhador com mais de 10 (dez) anos 

de empresa terá estabilidade de 2 (dois) anos à 

véspera da aposentadoria”.

Esperamos que a empresa tenha uma visão avançada, 
reconheça a dedicação destes companheiros e não crie 
obstáculos para essa inclusão.

Giro pelo país 

5 de junho é dia 
de vestir vermelho 

e usar o adesivo 
da campanha!

ANOTE NA AGENDA
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