NEGOCIAÇÃO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2009-2010
Ata da 11ª reunião entre o Serviço Federal de processamento de Dados (SERPRO) e a
Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados,
Serviços de Informática e Similares FENADADOS), referente às negociações do Acordo
Coletivo de Trabalho 2009/2010.
Local:
Data:

Serpro (Sede-Brasília)
27/10/2009

Participantes:
Pelo SERPRO:

Hugo Miguel Medeiros do Vale – SUPTI – Coordenador
Bruno de Mello Anacleto R. Andrade – SUPGP – Membro
Marcos Benjamin da Silva – ARST - Membro

Pela FENADADOS:

Coordenação
Telma Maria de Castro Dantas – Fenadados
Edna Marli – Fenadados
Francisco Ribeiro (Chiquinho) – Fenadados
Djalma Araújo - Fenadados
Júlio Cesar Justi – Olt/Nacional/Paraná
Coordenação Econômica – DIEESE
Sergio Lisboa
Sindicatos presentes
Antonio Carlos de Souza – Barba – Fenadados
Maria Auxiliadora Almeida de Araújo – SINDPD-PE
João Batista de Barros – SINDPD-DF
Luis Evandro Santos de Sá – SINDPPD-RS
Walter Ribeiro Reis– SINDADOS-BA
Benedito E de Jesus Junior - SINDADOS-BA
Vanusa Silva de Araújo – SINDPD-GO
Paulo Sant'ana Salles – SINDPD-RJ
Fabio Rosa Moreira Silveira – SINDPD-CE
Juarez Nunes de Almeida – SINDPD-AM
Lena Evanice de C Seixas – SINDPD-AM
Almir Antunes – SINDPD-SC
José Carlos M Fonseca - SINDPD-RJ
Elisa Lorenzini – OLT/Nacional
Johnson Santos Rodrigues – OLT-DF
Elisson Cabral de Brito – Trabalhador de base

Registro da Comissão de Negociação do Serpro
A comissão de negociação do Serpro, atendendo ao pedido da representação dos
trabalhadores, acreditando na continuidade do processo negocial, mesmo enfrentando um
movimento grevista, iniciado dia 21 próximo passado, confirmou a realização desta mesa
de negociações.

O cenário econômico, analisado desde o início da campanha salarial contextualizado com
o enfrentamento firme e vencedor da equipe econômica do governo brasileiro, permitiu a
apresentação da última proposta oferecida pela Empresa, contendo a recuperação do
poder aquisitivo do período revisando de 5,53%, um índice projetado, com ganho real,
para o período futuro, ou seja, mai/2009 a abr/2010 de 5,50% e também, um abono
salarial no valor de R$ 1.000,00 a ser pago na folha de fev/2010.
O contexto das reposições de outras categorias, também foi analisado, verificando-se o
enquadramento econômico de cada empresa estatal, bem como, os períodos de suas
datas base.
Neste contexto, a comissão de negociação do Serpro solicita à representação dos
trabalhadores, diante de nossa proposta rejeitada, o oferecimento de uma proposta
flexibilizada, tendo como objetivo buscarmos entendimentos plausíveis ao fechamento do
ACT 2009.
Registro da Representação dos Trabalhadores
A representação dos trabalhadores oficializa na mesa de negociação de hoje a
REJEIÇÃO da proposta da empresa por unanimidade das assembléias estaduais, e
apresenta uma nova contra-proposta para o fechamento do Acordo Coletivo, qual seja:
Proposta de ACT com validade de um ano;
8% de reajuste linear nas cláusulas econômicas, exceto vale-refeição e/ou valealimentação;
•

R$ 2.000,00 de abono pecuniário;
Reajuste do vale-refeição e/ou vale-alimentação pelo ICV-DIEESE, subgrupo
"alimentação fora de domicílio";
•

Não desconto dos dias parados em pecúnia.

Ao apresentar essa contra proposta a representação dos trabalhadores acredita estar
contribuindo com o processo negocial e, conseqüentemente, para assinatura de um ACT
que garanta ganho real para o conjunto da categoria.
As partes não agendaram nova reunião.

