ATA DA 1ª REUNIÃO ACT 2015/2016
entre o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO e a FENADADOS

LOCAL: Sede da FENADADOS – Brasília - DF
DATA: 28/04/2015
HORÁRIO: 10h
TEMA: Acordo Coletivo de Trabalho

PARTICIPANTES
Pelo SERPRO:

Bruno de Mello A. R. Andrade – SUPGP
Flávio Luiz Silvestre de Albuquerque – SUPGP
Geoffrey Souza Cordeiro – SUPGP

Pela FENADADOS:

Telma Dantas – FENADADOS
Djalma Araújo Ferreira – FENADADOS
Débora Sirotheau – SINDPD/PA
Sheyla Wilma de Lima – SINDPD/PE
Paulo Roberto de Oliveira – SINDPD/SP

Observadores:

Jeronimo Bitencourt – SINDPD/SP
Albenes Francisco Sousa – SINDPD/DF

REGISTRO DA FENADADOS
A representação dos (as) trabalhadores (as) abriu a reunião apontando a importância
da 1ª mesa para a Campanha Salarial 2015/2016, pois é na primeira mesa que as partes
mostram suas reais intenções em relação ao processo negocial.
Também reafirmou a necessidade de que esta seja uma campanha curta e objetiva,
resultando em efetivos avanços para os (as) trabalhadores (as) no Acordo Coletivo de
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Trabalho 2015/2016.
Protocolou três ofícios: um oficializa os membros da Coordenação Nacional da
Campanha Salarial dos (as) Trabalhadores (as) do Serpro 2015/2016; e dois apresentam
as reivindicações referentes a questões tratadas em mesas específicas, como Condições
de Trabalho e Saúde.
A representação reafirmou a importância de toda a Pauta de Reivindicação
2015/2016, ressaltando algumas reivindicações as quais os (as) trabalhadores
consideram essencial realizar avanços, como o reajuste do Tíquete Refeição com base no
Índice Fora Domicilio (Dieese), concessão de plano de saúde para os (as) aposentados
(as) inativos (as), implementação de Cesta Básica, ganho real baseado no crescimento do
setor brasileiro de TIC, Auxílio Educação, garantia de emprego e terceização apenas dos
serviços gerais (Ex.: limpeza, segurança e copa).

REGISTRO DO SERPRO
O SERPRO reforça seu compromisso com a condução responsável do processo
negocial e a importância desse processo para a construção e manutenção de um Acordo
que possa refletir o aperfeiçoamento das condições de trabalho e das relações sociais
decorrentes, bem como buscar os avanços possíveis, considerando o contexto em que a
empresa está inserida.
Além disso, o SERPRO renova seu compromisso em desenvolver o processo de
negociação coletiva baseada nos princípios do tratamento ético e respeitoso, da boa fé e
da cooperação mútua.
Neste sentido, visando um melhor entendimento acerca das propostas constantes da
pauta de reivindicações dos trabalhadores do SERPRO, entregue pela Fenadados, a
empresa solicitou esclarecimentos adicionais à federação acerca dos pleitos da pauta de
reivindicações.
Por fim, a empresa registra o recebimento dos ofícios da Fenadados nº 054, 055 e
056/2015, que informam os nomes dos componentes da Coordenação Nacional da
Campanha 2015/2016 e direcionam para mesa específica de Condições de Trabalho e
Paritária de Saúde, a negociação de cláusulas específicas relativas a esses temas.

REGISTRO DAS PARTES
As partes registram o cronograma prévio de reuniões para a negociação do Acordo
Coletivo de Trabalho.
REUNIÃO

DATA

LOCAL

2ª mesa

14/05/15

Brasília/DF

3ª mesa

28/05/15

Brasília/DF
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4ª mesa

18/06/15

Brasília/DF
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