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Assembleia elegerá delegados para 
Plenária Nacional a ser realizada em Brasília

O Sindpd-RJ realizará, no 
dia 16 de fevereiro, às 13 ho-
ras, no Banerjão, assembleia 
para eleger delegados e dele-
gadas para representarem os 
trabalhadores do Proderj na 
Plenária Nacional da Fenada-
dos - Federação Nacional dos 
Empregados em Empresas e 
Órgãos Públicos e Privados 
de Processamento de Dados, 
Serviços de Informática e Si-
milares, que discutirá assun-
tos de interesse da categoria. 
A Plenária será realizada nos 
dias 18, 19 e 20 de março, em 
Brasília.
A Plenária será a segunda ini-
ciativa no sentido de unificar a 
pauta de reivindicações e lutas 

dos trabalhadores em empresas 
estaduais e municipais de todo 
o País. A primeira fase ocorreu 
em janeiro, quando aconteceu, 
na Fenadados, um encontro 
que reuniu representantes dos 
sindicatos da BA, CE, ES, PA, 
PE, PR, RJ e SE.  Foram dois 
dias de debate sobre a situação 
das empresas e dos trabalha-
dores de TIC – Tecnologia da 
Informação e Comunicação de 
todos os estados representados. 
No encontro, contando com as 
experiências de todos os pre-
sentes, foi firmada uma pauta 
inicial que será levada aos tra-
balhadores para debate e deli-
beração durante a Plenária de 
março.

Na foto 1, a diretora do Sindpd-RJ Leila 
Santos (Proderj). Na foto 2, os diretores Vera 
Martins (Proderj) e Fernando (IplanRio)

Confira os principais eixos da pauta que será discutida. 
Novas propostas podem ser inseridas durante a Plenária:
1. Audiência Pública de Valorização da Profissão;
2. Informática Pública;
3. Regulamentação da Profissão;
4. Plano de Cargos de Salários;
5. Software Livre;
6. Levantamento Estatístico das Empresas Municipais e Estaduais;
7. Plano de Saúde;
8. Participação dos Sindicatos na Elaboração de Editais para Licitações de TI; e
9. Realização de encontro nacional, anualmente, dos representantes sindicais das estaduais e 
municipais, coincidinco com a reunião anual da ABEP, preferencialmente no mesmo paríodo.

TODOS À ASSEMBLEIA NO DIA 16 DE FEVEREIRO, 
ÀS 13H, NO AUDITÓRIO DO 23º ANDAR DO BANERJÃO.
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Acompanhe o Sindpd-RJ nas redes sociais

Conheça um pouco da história 
do Sindpd-RJ e da Fenadados

A história da luta dos trabalha-
dores em processamento de da-
dos começou com a criação, em 
1977, das APPDs (Associações 
dos Profissionais de Processa-
mento de Dados) do Rio Grande 
do Sul (18/06) e Rio de Janeiro 
(06/10). As principais bandeiras 
de luta eram a implementação 
de uma política de informática, a 
regulamentação da profissão e a 
criação dos sindicatos.
Desde sua origem, contudo, a 
APPD-RJ não restringiu o mo-
vimento às lutas corporativas. 
Fundada em plena ditadura 
militar, seus militantes criaram 
um núcleo pela anistia, ligado 
ao Comitê Brasileiro pela Anistia 
– CBA, participaram de manifes-
tações pelo fim da ditadura, do 
movimento Pró-CUT para cons-
trução de uma central sindical 
desatrelada do Estado, visando à 
unidade classista, e pelas Diretas 
Já – só para citar alguns exem-
plos de sua trajetória combativa.
Em 4 de junho de 1985, no Clube 
de Engenharia, a APPD-RJ passa 
a ser Sindicato dos Empregados 
de Empresas de Processamen-
to de Dados e dos Analistas de 
Sistemas, Programadores, Ope-
radores de Computador, Digita-
dores e Perfuradores do Estado 
do Rio de Janeiro, ampliando sua 
representatividade e sua capaci-
dade de atuação. O Sindpd-RJ é 
reconhecido em 20/02/86, com a 

concessão da Carta Sindical pelo 
Ministério do Trabalho
Em 4 de dezembro de 1989, du-
rante o X CNPPD, em Minas Ge-
rais, os trabalhadores fundam sua 
federação, a Federação Nacional 
dos Empregados em Empresas 
e Órgão Públicos e Privados de 
Processamento de Dados, Serviços 
de Informática e Similares (Fena-
dados).
Atualmente o Sindpd-RJ repre-
senta trabalhadores públicos de 
empresas federais, estaduais e 
municipais: Cobra Tecnologia, 
Datamec, Dataprev, Datasus, 
Serpro, Proderj e IplanRio, além 
de todas as empresas particulares 
de informática do estado do Rio de 
Janeiro. 
A aquisição da sede da Presiden-
te Vargas ofereceu capacidade de 
logística para a implementação de 
trabalhos diversificados, como o 
atendimento jurídico permanen-
te, o desenvolvimento de cursos 
e seminários, criação de projetos 
culturais, o Pré-Vestibu-
lar para Trabalhadores 
e o recente Projeto de 
Qualificação Profissio-
nal de Informática. A 
montagem do parque 
tecnológico, com recur-
sos bem aproveitados, 
tem proporcionado um 
melhor atendimento aos 
associados em todos os 
departamentos. 

A Fenadados, por sua vez, é 
administrada por uma Diretoria 
Colegiada e o mandato é de três 
anos. A eleição acontece no Con-
gresso Nacional dos Profissionais 
em Informática (CNPPD) e votam 
os sindicatos filiados à Fenada-
dos.
Sindicatos Filiados: Amapá 
(SINDPD-AP); Amazonas (SIN-
DPD-AM); Bahia (SINDADOS-
BA); Ceará (SINDPD-CE); Distrito 
Federal (SINDPD-DF); Espírito 
Santo (SINDPD-ES); Goiás (SIN-
DPD-GO); Maranhão (SINDPD-
MA); Mato Grosso (SINDPD-MT); 
Minas Gerais (SINDADOS-MG); 
Paraíba (SINDPD-PB); Paraná 
(SINDPD-PR); Pará (SINDPP-
PA); Pernambuco (SINDPD-PE); 
Piauí (SINDPD-PI); Rio de Janeiro 
(SINDPD-RJ); Rio Grande do Nor-
te (SINDPD-RN); Santa Catarina 
(SINDPD-SC); São Paulo (ASSIN-
DADOS-SP); Sergipe (SINDTIC-
SE).

ACESSE A PÁGINA DO SINDICATO:

www.sindpdrj.org.br


