
No dia 9/12, em Brasília, a Fenadados iniciou os primeiros passos com o Serpro para discussão da PLR
– ano base 2006/2007. Como já foi informado anteriormente,  a reunião teve caráter preliminar e a
Fenadados propôs uma metodologia de trabalho focada em um indicativo de cronograma de atividades,
em função da preocupação com o prazo que é muito curto. 

A  Fenadados  comunica  os  sindicatos  sobre  as  premissas  que  dizem  respeito  à  proposição  de
cronograma: 
1) O período de discussões entre a Fenadados e suas instâncias deliberativas, visando às negociações
com a empresa, foi acordado inicialmente com o Serpro de janeiro de 2006 a primeira quinzena de
fevereiro de 2006; 
2) O referido cronograma compreende desde as discussões nas bases e as respectivas negociações com
os representantes da empresa; 
3) Sendo assim, na reunião da Executiva da Fenadados que acontecerá no período de 12 à 13/12, em
Brasília, se aprovará a proposição de um calendário visando às discussões nas bases e o debate final
entre  as  lideranças  para  sistematizar  a  proposta  dos  trabalhadores,  que  posteriormente  servirá  de
parâmetro para as negociações com o Serpro. 

A  idéia  é  que  na  primeira  quinzena  de  fevereiro  comecem  as  discussões  e  negociações  do  PLR
(2006/2007) com os negociadores do Serpro. 

Nunca é tarde para lembrar que encerrado o período de negociação, a proposta, mesmo que negociada
entre as partes, passará pelos ritos burocráticos na diretoria e conselho de administração do Serpro,
apenas para homologação do programa sem alteração do que se negociou entre as partes. Somente o
DEST poderá propor alterações. 

Finalmente, reiteramos que enviamos com bastante antecedência o guia da PLR para os sindicatos. A
perspectiva da Fenadados continua sendo que os mesmos promoverão o debate  em suas instâncias
envolvendo as OLT´s e, concomitantemente, suas bases. 

Colocamos-nos a disposição para dirimirmos as possíveis dúvidas quanto ao processo como todo, bem
como aos encaminhamentos.


