
SEMINÁRIO DATAPREV

Companheiros, 

A direção da DATAPREV, confirmou a sua participação no Seminário para o dia 15/12/05, em
Brasília, quero ressaltar também que nós dias 13 e 14 de dezembro, estará sendo realizado reunião com
todos os gerentes, para discutir o planejamento  para 2006.
Provavelmente nestes dias 13 e 14, estará acontecendo também em Brasília o seminário dos
trabalhadores da DATAPREV, que ao meu ver tem que ter uma participação expressiva de tecnicos
com uma ampla visão da empresa, para que possamos construir uma proposta de planejamento que
atenda nossos interesses e que garanta o futuro da nossa empresa.
Acho que deveríamos aproveitar a ida de todos ao seminário, e, organizar uma ato em defesa da
empresa, no dia da reunião dos gerentes, para que pudessemos demonstrar a nossa preocupação com
nosso emprego, e com o futuro da nossa empresa.
Porque após algumas reuniões com o ministro da previdência e a direção da empresa, até hoje não
sabemos o que realmente representa tais mudanças, e, por isso devemos ficar atentos e unidos, para que
diante de tantas mudanças e mistérios, principalmente no que diz respeito aos pequenos escritórios, ao
pessoal administrativo, perda de serviços, assinatura do contrato com o INSS, e, as chamadas
demissões pontuais citada pela empresa em outra oportunidade, representam o que efetivamente.

PROJETO DE LEI – SUPER RECEITA DO BRASIL

Conforme temos acompanhado, o governo, enviou o projeto de Lei que trata da criação da SUPER-
RECEITA, ou seja a antiga MP 258, que ressucita em forma de projeto, sabemos que neste momento
teremos que retomar à luta, no sentido de buscar inserir nossa emenda já que a urgência colocada pelo
governo, como também as negociações, conchavos e os looby em torno deste projeto, para que agoara
seja aprovado, já esta tudo arrumado, e, vai ser totalmente diferente da votação da MP.

Precisamos esta unidos, e convocar a federação para esta luta, pois o prazo para a votação do projeto é
de 42 dias, o que representa que temos que agir rapído, para que mais uma vez não sejamos
atropelados. 

FAÇA A SUA PARTE, NESTA LUTA QUE É DE TODOS!!!

A Direção


