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Fenadados assina termo de garantia com o Serpro e marca 1ª mesa de negociação

O presidente  da Fenadados, Carlos Alberto Valadares Pereira (Gandola),  e o presidente do Serpro,
Wagner José Quirici, assinaram o pré-acordo coletivo (termo de garantia de data base) nesta quarta-
feira (26). A reunião aconteceu na sede da Empresa, em Brasília, e reuniu membros da Coordenação de
Campanha  do  Serpro  e,  representando  a  Empresa,  componentes  da  Comissão  de  Negociação
Trabalhista e do departamento Jurídico.

De acordo com o presidente do Serpro, a empresa se esforçará para que a negociação seja breve e que
haja um acordo positivo para os trabalhadores e empresa. “Nossa expectativa é de que nós consigamos
fechar um acordo o mais rápido póssivel. De nossa parte, faremos todo o esforço para que esse objetivo
seja atingido”, afirmou Wagner Quirici.

Sobre  a  pauta  de reivindicações,  Quirici  disse que discutirão  detalhadamente  todos  os itens  e  que
apresentarão contrapropostas.  “Durante  as negociações,  nós vamos  apresentar  algumas inovações  e
alguns avanços”, destacou o presidente da empresa.

Além da assinatura do termo de garantia, foi marcada a primeira mesa de negociação para o dia 3 de
maio,  a partir das 14h30. Conforme acordo feito hoje, a Fenadados entregará, também na próxima
reunião, proposta de calendário de negociação. 

O presidente da Fenadados também cobrou dos dirigentes do Serpro um posicionamento em relação às
negociações do plano de cargos e salários da empresa. Resultado da cobrança feita pela Federação,
ficou acordado que a negociação sobre o plano seria restabelecida e que voltariam a tratar sobre o tema
no próximo encontro. 

“Nós continuamos com a mesma disposição para criar  um plano de  carreiras no Serpro”,  reiterou
Quirici.

Além de  Gandola,  estiveram presentes  na  reunião,  representando os  trabalhadores:  Djalma Araújo
Ferreira,  secretário-geral  da  Fenadados;  Lúcia  Helena,  da  Coordenação  de  Campanha  SERPRO  e
DATAPREV e diretora de saúde da Federação; e Avel de Alencar, diretor do Sindpd/DF. Da Comissão
de  Negociação  do  Serpro,  fizeram parte  da  reunião:  o  diretor  Armando  Frid;  Ricardo  Telemberg;
Valdeci Sousa; Roberto Carlos Araújo; e Jorge Ferreira.


