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Campanha salarial 2011 está a pleno vapor

Como início da mobilização da campanha salarial, 
e na busca por interlocutores na ALERJ, as enti-
dades representativas dos servidores SINDPD-RJ e 
ASCPDERJ, além dos aposentados Carlos Campello 
e Marco Azevedo (este último assessor do Secretário 
de Desenvolvimento Regional  Felipe Peixoto), se 
reuniram, no dia 05 de abril, no gabinete do depu-
tado Jânio Mendes (PDT), para expor a atual situ-
ação em que se encontra a autarquia Proderj e os 
trabalhadores.
 
O deputado ouviu atentamente um resumo da 
longa trajetória enfrentada pelos servidores em todo 
o processo de desmonte da autarquia e desrespei-
to ao cumprimento do PCCS, aprovado por aquela 
casa legislativa e sancionado pelo então deputado 
Sérgio Cabral, na época presidente da ALERJ.

Representação dos trabalhadores busca apoio na ALERJ

O deputado Jânio Mendes se colocou à disposição 
para apoiar a luta dos servidores. “Eu assumi um 
compromisso com Felipe Peixoto (deputado pelo 
PDT) de participar das reivindicações dos trabalha-
dores do Proderj. Eu quero colocar o meu mandato 
como instrumento dessa luta”, afirmou.
 
Cabe agora à categoria se mobilizar e cobrar em-
penho do presidente do Proderj Paulo Coelho, no 
agendamento de reunião com os secretários da 
Casa Civil e do Planejamento e Gestão, para que 
seja dada continuidade à mesa de negociação. É 
necessário também uma definição clara quanto 
ao papel do Proderj, pondo fim a esta novela cujo 
enredo vem marcado pela precarização do trabalho, 
desvalorização do trabalhador e descumprimento 
do plano de cargos. 

Foto: Samuel Tosta

Mesa de negociação: Paulo Coelho, presidente do Proderj, Darbi Iguayara, 
presidente da CUT-RJ, diretores do Sindpd-RJ e da ASCPDERJ

No dia 14 de março o SINDPD-RJ 
iniciou, ao lado da ASCPDERJ e 
da CUT-RJ, a primeira reunião 
relativa à campanha salarial 2011 
dos trabalhadores e trabalhado-
ras do PRODERJ. O primeiro pas-
so foi a mesa de negociação com 
o presidente da autarquia, onde 
foram tratados, entre outros, os 
pontos de pauta de 2010 que fi-
caram pendentes, já que o gover-
no estadual, com aprovação da 
ALERJ, paralisou as negociações 
com o reajuste de 22%, concedido 
em junho daquele ano.
No dia seguinte (15), a represen-
tação dos trabalhadores realizou 
assembleia com a categoria, no 
auditório do 23° andar do CAERJ, 
na qual todos os pontos da pauta 
de reivindicações foram aprovados 
por unanimidade.

Confira, nas páginas 2 e 3, os principais eixos da campanha salarial, de acordo 
com as deliberações dos trabalhadores e trabalhadoras presentes à assembleia
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Pauta relativa às pendências de 2010

http://twitter.com/sindpdrj
http://www.orkut.com.br/

Main#Community?cmm=107878023
http://pt-br.facebook.com/people/

Sindpd-Rj/100002213022668
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Mobilização dos trabalhadores na  
campanha salarial de 2010

- Alteração da redação do artigo 
11° da lei 3.834/2002 (PCCS), 
para adequação legal e aplicação 
de reenquadramento na tabela 
de vencimentos dos servido-
res que fazem jus ao benefício. 
Para alcançar esse objetivo, foi 
aprovada a criação de comissão, 
formada por representantes das 
categorias/segmentos (adminis-
trativos e técnicos), para atuar 
junto com as representações 
sindicais (CUT-RJ, SINDPD-RJ e 
ASCPDERJ), no trabalho político 
na ALERJ. Este benefício atinge 
cerca de 50% dos trabalhadores, 
entre ativos e inativos. É bom 
lembrar que desde 2004 não 
é aplicada qualquer forma de 
mobilidade na tabela de venci-
mentos.
 
- Pagamento do passivo dos 
Adicionais de Titularidade e Co-
nhecimento referente aos anos 
de 2003 a 2006 (p/ativos) e de 

A principal reivindicação é a restituição, através de compensação, do valor descontado dos servidores 
inativos referente ao Rioprevidência. Esta medida visa ressarcir, no mesmo modelo aplicado pela admi-
nistração municipal do Rio de Janeiro, o desconto previdenciário já consagrado judicialmente inconsti-
tucional em ações judiciais. O Sindpd-RJ luta pela isonomia entre ativos e inativos.

Pauta específica para aposentados

Sindpd-RJ ao lado dos aposentados na luta pelo fim do fator previdenciário
Cerca de 500 aposentados, vindos de diferentes municípios 
do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Ge-
rais, pararam o trânsito da cidade no dia 20/03.
A marcha começou estação da Leopoldina, na Avenida 
Francisco Bicalho. De lá os manifestantes seguiram em 
direção à sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, retor-
nando em seguida.  O trânsito ficou totalmente congestio-
nado. 
Diretores do Sindpd-RJ participaram da manifestação, e 
apostam que a força das mobilizações influenciará o Con-
gresso Nacional para mudar a injustiça causada pelo fator 
previdenciário e pelos reajustes diferenciados. 

2003 a 2009 (p/
aposentados). Para 
tanto a categoria 
buscará, através de 
negociação com o 
governo, o parcela-
mento deste pas-
sivo. As decisões 
deverão ser indivi-
duais, pois caberá 
a cada trabalhador, 
principalmente 
para aqueles que 
possuem ação na 
justiça, ter acesso 
ao extrato financei-
ro com os devidos descontos legais.

- Adequação no número de níveis 
de cada cargo na tabela de venci-
mentos, além de aplicação de rea-
juste salarial, baseado em índice a 
ser calculado levando-se em conta 
a perda salarial desde 1995, com-
putada pelo DIEESE. A categoria 
reivindica a aplicação de modelo 

de tabela formatada em proposta 
apresentada pelas representações 
dos trabalhadores em 2009, rea-
justada de acordo com pesquisa 
salarial das demais empresas de 
TIC filiadas à ABEP – Associação 
Brasileira de Empresas Públicas. 

A diretora Vera do Sindicato participa da manifestação
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CAMPANHA SALARIAL 2011
Proposta de Pauta para 2011

- Concurso - Realização de concurso público 
em caráter emergencial, tendo em vista o não 
preenchimento das vagas do concurso de 2002 
e o número elevado de aposentadorias ocorri-
das desde 2008. O objetivo é suprir a vacância 
de cargos existentes hoje no quadro de pessoal 
do PRODERJ.

- Auxílio alimentação - devido ao crescente 
gasto com alimentação fora do domicílio e ao 
longo período de 
congelamento 
do valor pago 
aos servidores 
do PRODERJ, 
que desde 2001 
amargam o 
mesmo valor 
do auxílio ali-
mentação, foi 
aprovado que se 
obtenha o índi-
ce acumulado fornecido por instituições como 
FGV, IBGE e DIEESE, de acordo com o modelo 
aplicado em outras empresas e/ou autarquias 
do Estado.

- Saúde - Implantação de Auxílio de Assis-
tência à Saúde a todos os servidores, ativos e 
inativos. A origem da despesa deve ser nego-
ciada com o governo, podendo ser oriunda de 
recursos próprios ou do Tesouro do Estado. 
Os trabalhadores consideram que, sendo o 
PRODERJ uma autarquia fornecedora de ser-
viços aos entes estaduais, é justo necessário o 
estudo do benefício e o debate da sua aplica-
ção, com base no modelo aplicado em outras 
empresas e/ou autarquias do Estado.

- Seminário – Realização de seminário sobre 
políticas públicas em TIC, modelos de gestão e 
software livre. O evento deverá ser organizado 
juntamente com a CUT e a FENADADOS, pau-
tando as políticas públicas de TIC e o papel do 
PRODERJ no modelo de gestão do Estado.

- Infraestrutura - Apresentação de projeto de 
investimentos em infraestrutura tecnológica 
no PRODERJ, para que a autarquia exerça 
suas atribuições definidas no CONSETI – Con-

selho Estadual de Tecnologia da Informação e, 
assim, se transforme no DATACENTER do Esta-
do do Rio de Janeiro de forma segura e perma-
nente, em sede própria. Com esse investimento, 
certamente o PRODERJ se tornará referência 
nacional na modernização da gestão pública e 
atendimento ao cidadão, com a utilização, em 
larga escala, de código aberto, o que acarretará a 
diminuição de custos com licenças de produtos 
proprietários.

Neste particular os 
trabalhadores con-
sideram que, para o 
PRODERJ atender as 
demandas referentes 
a informações estra-
tégicas para uma efe-
tiva ação de governo 
nas políticas públi-
cas, são necessários 
mais investimentos e 

a definição da autarquia como órgão responsável 
pela integração das bases de dados e sua ma-
nipulação, com ferramentas modernas e domí-
nio das tecnologias, preferencialmente abertas, 
adotadas com trabalhadores qualificados. É 
fundamental apresentar mais e melhor os servi-
ços prestados pelo órgão à população, às Secre-
tarias de Estado, ao Legislativo, ao TCE, à PGE e 
outros órgãos da administração direta e indireta, 
para que haja uma definição mais efetiva e per-
manente da importância da autarquia pública, a 
custos mais baixos para o tesouro.

- Software Livre - Progressiva mudança para a 
utilização do software livre nos sites, sistemas 
e bancos de dados hospedados na autarquia, 
bem como nas ferramentas administrativas e de 
gestão. Além de ser uma tendência mundial e 
uma política largamente utilizada pelo governo 
federal, a utilização do código aberto possibilita 
a disponibilidade do produto, a sua cópia, a sua 
modificação e a sua distribuição democrática.
- Projeto para o PRODERJ - Apresentação aos 
trabalhadores da proposta de projeto a ser dis-
cutido no Planejamento Estratégico, que será 
elaborado por consultoria contratada pelo PRO-
DERJ, apresentando os eixos políticos, sociais e 
tecnológicos da atual direção da autarquia.
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Grupo de Trabalho das 
Estaduais se reune em Brasília

O Sindpd-RJ lançou, na noi-
te de segunda-feira, 4 de abril, 
seu portal interativo, que foi 
pensado para abrir a pauta de 
informações, abordando temas 
regionais, nacionais e interna-
cionais, sob a ótica do mundo do 
trabalho. O lançamento contou 
com palestras sobre a democra-
tização dos meios de comunica-
ção, o papel da comunicação nos 
sindicatos CUTistas, inclusão 
digital, software livre e o uso das 
redes sociais para informar e 

Palestras sobre TIC e democratização da Comunicação  
marcam o lançamento do portal do Sindpd-RJ

mobilizar os trabalhadores e traba-
lhadoras. 

Participaram do debate a psicó-
loga Roseli Goffman, do Fórum 
Nacional Pela Democratização da 
Comunicação; o deputado estadual 
(PDT-RJ) Paulo Ramos; a direto-
ra da Fenadados Telma Dantas; o 
presidente da CUT-RJ Darbi Igaya-
ra; Messias Melo, da CUT Nacional; 
Marcelo Branco, que comandou 
a campanha da presidenta Dilma 
Roussef nas redes sociais; Sérgio 

Rosa, diretor da Cobra Tecnolo-
gia, ex-presidente do Sindpd-RJ, 
ex-presidente da Fenadados e 
representante do Setorial de TI 
do PT; Celio Stemback, secretá-
rio de Comunicação  da Fenada-
dos e coordenador do Sindpd-RJ 
e André Guedes, coordenador do 
Sindpd-RJ. 

No primeiro dia de funciona-
mento o portal recebeu mais de 
6.000 acessos.

DIEESE traçará perfil 
salarial dos trabalhadores 

do PRODERJ

No dia 12 de abril o 
SINDPD-RJ realizou, em 
sua sede, reunião com o 
técnico do DIEESE Clovio-
mar Cararine Pereira. No 
encontro foram tratadas 
questões relativas à remu-
neração dos trabalhadores 
e trabalhadoras do PRO-
DERJ, com o objetivo de 
traçar um perfil salarial 
da categoria. Para tanto as 
representações dos traba-
lhadores terão que buscar, 
junto ao RH da autarquia, 
as informações ineren-
tes a vencimentos e van-
tagens que constam nos 
contracheques de ativos e 
inativos desde 1995, bem 
como outras vantagens 
(gratificações). Participaram 
da reunião a diretora do 
Sindpd-RJ Leila santos e 
os diretores da ASCPDERJ 
Julio e Marcos.

O Sindpd-RJ participou do Encontro das Estaduais e Munici-
pais realizado pela FENADADOS em Brasília, nos dias 18, 19 e 
20 de março. No encontro foi aprovada a pauta nacional de luta, 
cujas primeiras ações já estão sendo implementadas. Um segun-
do encontro acontecerá ainda este ano, para reavaliar os pontos 
debatidos e fortalecer o movimento nacional dos trabalhadores e 
trabalhadoras em empresas públicas estaduais e municipais de 
TI.

Um portal está sendo criado para dar transparência a todas as 
ações e deliberações do grupo de trabalho, o que facilitará a tro-
ca de informações e experiências entre as representações, além 
de permitir que a categoria acompanhe passo a passo o que está 
sendo discutido.

As diretoras Vera Lúcia e Leila Santos e o observador Julio Faustino presentes 
no Encontro das Estaduais e Municipais


