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AO
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO
CNPJ 33.683.111/8000-75, com sede nesta cidade, na Rua Pacheco Leão, 1235 – Horto – CEP: 22.460-030

A/C Diretor de Desenvolvimento Humano Sr. Wilson Biancardi Coury

Assunto: Coronavírus – Retorno ao trabalho presencial

Prezado Senhor:

Na qualidade de representante da categoria profissional e no uso de suas
prerrogativas constitucionais e institucionais, na defesa dos interesses individuais e coletivos dos
trabalhadores, vimos pela presente expor, para ao final requerer o que se segue:

A direção do Serpro divulgou comunicado interno no qual informa o retorno ao
trabalho presencial de seus empregados.

A empresa erra ao não avaliar a REAL E TRÁGICA SITUAÇÃO da pandemia no estado
do Rio de Janeiro e, em especial, na cidade do Rio de Janeiro.
A atual situação, ainda que os números recentes indiquem uma melhoria, ainda é
alarmante e isso, claramente, coloca em risco a saúde e a vida dos trabalhadores do SERPRO, que vão às ruas e
utilizam diversos transportes públicos.

A diretoria do Sindpd-RJ, portanto, clama pelo bom senso da Direção do Serpro, para
que haja mais cuidado com a saúde e a vida de seus empregados, até porque o teletrabalho, como a própria
empresa constatou, não trouxe nenhum resultado negativo para a empresa.

Convictos da compreensão de V. Sa., solicitamos seja marcada reunião virtual, para
debatermos o tema, com a adoção de medidas em favor da categoria.

Atenciosamente,
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