
ATA DA 6ª REUNIÃO ACT 2014/15

entre o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO e a FENADADOS

LOCAL: Sede da FENADADOS – Brasília - DF

DATA: 07/08/2014

HORÁRIO: 11:30h

TEMA: Acordo Coletivo de Trabalho 2014/15

PARTICIPANTES

Pelo SERPRO: Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade – SUPGP

Geoffrey Souza Cordeiro – SUPGP

Pela FENADADOS: Telma Dantas – FENADADOS

Rosane Maria Cordeiro – SINDADOS/MG

Ivonete de Castro Rodrigues Truda – SINDPD/RJ

Fabio Rosa Silveira – SINDPD/CE

Sheyla Wilma de Lima – SINDPD/PE

Paulo Roberto de Oliveira – SINDPD/SP

Débora Sirotheau – SINDPD/PA

Antônio Carlos de Sousa (Barba) – ASSINDADOS/SP

Observadores: Neusa Gago – SINDPD/RJ

Evandro Marcos Chiste – SINDPD/ES

Rafael Mafra – OLT/PE

REGISTRO PRELIMINAR DA FENADADOS

Preliminarmente, a representação dos/as trabalhadores/as questiona sobre o uso de
um  sistema  de  acompanhamento  funcional  chamado  de  Sistema  de  Apropriação  de
Recursos – SAPRE, semelhante a um antigo instrumento de controle usado no Serpro
denominado Planilha de Acompanhamento Individual – PAI. A Fenadados argumenta que
a Planilha de Acompanhamento Individual foi instrumento de opressão e de assédio moral
no passado, com sua “média de produção mensal do empregado” sendo utilizada pelo
Serpro para selecionar empregados que seriam demitidos. O retorno de um instrumento
semelhante seria um retrocesso e é inaceitável para os trabalhadores.

Ainda preliminarmente, a Fenadados questiona sobre o processo de terceirização do
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atendimento  de  primeiro  nível  da  Central  de  Serviços  do  Serpro,  conforme  foi
recentemente anunciado pela empresa em informe corporativo veiculado em São Paulo
em 5 de agosto 2014. Os representantes dos/as trabalhadores/as argumentam que isso
reduz postos de trabalho, e que um serviço de tamanha relevância e responsabilidade
deve ser prestado por trabalhadores próprios do Serpro.

Por fim, a Fenadados cobra ao Serpro um posicionamento a respeito da proposta de
concessão do benefício “vale-cultura”.

REGISTRO PRELIMINAR DO SERPRO

Quanto  aos  registros  preliminares  apresentados  pela  FENADADOS,  a  empresa
buscará  as  informações  junto  as  áreas  responsáveis  e  se  posicionará  em  momento
oportuno.

Não  obstante  os  esclarecimentos  que  serão  feitos  oportunamente,  a  empresa
informa que realiza  em todos os  níveis  de sua operação acompanhamento dos seus
indicadores, que são positivos na medida em que auxiliam na organização do trabalho e
no processo produtivo.

O contexto atual, marcado pelo respeito, compromisso e responsabilidade na gestão
pública  difere  da  realidade  vivenciada  no  passado  e  exige  que  a  empresa  tenha
processos coletivos e transparentes que devem ser acompanhados de forma a garantir
benefícios a todas as pessoas, bem como a sociedade.

O SERPRO reitera o informe divulgado por meio do Primeira Leitura no dia 05/08/14
que foi a público esclarecer tempestivamente todas e todos sobre o trabalho que está
sendo realizado, e não concorda com o teor do registro preliminar da federação a respeito
do assunto.

REGISTRO DO SERPRO

O SERPRO reconhece  a  importância  da  negociação  para  a  consecução  de um
Acordo que reflita os avanços e garantam os direitos conquistados ao longo do tempo,
reforça que empreende esforços para compor a proposta econômica já apresentada na 4ª
reunião,  dado  o  contexto  atual  afirmado  anteriormente  e,  neste  sentido,  reafirma  a
proposta de reajuste linear de 6,28% para as cláusulas econômicas, quais sejam:

Cláusula 51ª – Ajuste Salarial;

Cláusula 63ª – Programa de Alimentação do Trabalhador;

Cláusula 64ª – Auxílio Creche/Escolar;

Cláusula 65ª – Auxílio a Filho Portador de Necessidades Especiais.

REGISTRO DA FENADADOS

A representação dos/as trabalhadores/as surpreendeu-se com o fato de não haver
qualquer evolução por parte da empresa em sua proposta.

Lamentamos estar  mais  uma vez  diante  da  realidade  de  desrespeito  e  falta  de
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compromisso da empresa que não tem feito outra coisa senão postergar o desfecho da
negociação com uma postura totalmente evasiva em relação à campanha salarial.

Negociação envolve duas partes,  e  a sensação que temos é de que não existe
qualquer interlocutor por parte da empresa em mesa.

Os/as trabalhadores/as estão fazendo seu esforço e falta a mesma atitude por parte
do Serpro, afinal de contas não estamos vindo para as reuniões para fazer jogo de cena.

Neste  sentido,  na  presente  reunião  de  negociação,  reafirmamos  à  empresa  a
contraproposta  apresentada  na  5a Mesa  de  Negociação  de  24/7,  aprovada  nas
assembleias estaduais, qual seja:

• Reajuste salarial pelo ICV/Dieese de 7,05%, conforme pauta de reivindicação,
acrescido de

• Ganho Real de 2% aplicado em todas as cláusulas de natureza econômica;

• Reajuste do vale-alimentação/refeição pelo índice de inflação da alimentação
fora do domicílio, conforme pauta de reivindicação;

• Ampliação  do  vale-alimentação/refeição  para  30  tíquetes/cartela,  conforme
pauta de reivindicação;

• Concessão de cesta-básica mensal, conforme pauta de reivindicação;

• Concessão de auxílio-creche e reembolso-escolar no valor de R$850, conforme
pauta de reivindicação;

• Concessão de adicional de titularidade, conforme pauta de reivindicação;

• Seguro de vida com apólice funeral, conforme pauta de reivindicação.

Nossa expectativa é de que o Serpro busque todos os caminhos para a construção
do Acordo Coletivo de Trabalho, o que lamentavelmente não estamos vendo acontecer.

REGISTRO DAS PARTES

As partes agendam a próxima reunião para o dia 21/08/2014, às 10h em Brasília/DF.
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