Conferência - "A Dataprev do futuro"
27.12.2005
Fenadados debate os rumos da Dataprev
“Temos pouco tempo para realizar nossas metas e está na hora de acabar com essa choradeira de
que vai haver demissões”. O discurso do ministro da Previdência Social, Nelson Machado,
procurou tranqüilizar os sindicalistas que participaram da conferência A Dataprev do Futuro. O
evento foi promovido pela Fenadados na Escola de Formação de Trabalhadores em Informática
(EFTI), em Brasília, no dia 15 de dezembro, e contou também com presença do presidente da
Central Única dos Trabalhadores, João Felício, da deputada federal Ana Guerra (PT-MG) e de
representantes da Dataprev.
Além de garantir que estão descartadas quaisquer demissões, Nelson Machado explicou que o
propósito do governo federal é reorganizar a empresa e investir em renovação tecnológica.
Apesar da importância das discussões e da postura transparente do ministro, o presidente da
Dataprev, Antônio Carlos Carvalho, não se manifestou durante a conferência.
Ele compôs a mesa de palestrantes, assistiu à intervenção do ministro, mas não se dispôs a
responder nenhum dos questionamentos que surgiram no plenário após a saída de Nelson
Machado da sede da EFTI. Diante dessa situação, a direção da Fenadados assumiu compromisso
de encaminhar as perguntas dos dirigentes diretamente ao Ministério da Previdência Social.
“Queríamos esclarecer alguns pontos com o presidente da empresa, informações que não batem
com as do ministro da Previdência”, explica o presidente da Fenadados, Carlos Alberto Pereira.
Em compensação, os dirigentes tiveram um diálogo aberto com a diretora de Pessoas e Logística
da Dataprev, Janice Brutto. Ela assumiu o cargo em agosto deste ano e apresentou seu plano de
trabalho aos sindicalistas.
Os questionamentos levantados concentraram-se no ponto da reorganização e regionalização. Os
dirigentes afirmaram que, até aquele momento, a empresa ainda não havia prestado os devidos
esclarecimentos sobre o processo de mudanças. Bastante diplomática, Janice Brutto esclareceu as
dúvidas dos participantes (veja entrevista) e garantiu que, a partir de agora, vai haver uma maior
comunicação entre a diretoria da Dataprev e os sindicatos.
A utilização de videoconferência para diminuir as distâncias entre as regiões e estreitar as
relações entre a empresa e os trabalhadores foi uma das sugestões apresentadas por Nelson
Machado. O presidente da Fenadados mostrou-se satisfeito com o discurso do ministro e os
esclarecimentos prestados pela diretora de Pessoas e Logística. “Acredito que ela conseguiu
esclarecer as dúvidas a respeito dos recursos humanos da empresa”, avalia Carlos Alberto
Pereira.
Cerca de vinte dirigentes sindicais participaram da conferência. As representações dos estados do
Ceará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio
Grande do Sul estiveram presentes no evento.

