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Trabalhadores sabem que somente a unidade e a 
luta garantem seus direitos – mobilizar para avançar

Até o momento as representações dos tra-
balhadores (Sindpd-RJ e ASCPDERJ ) não 
receberam qualquer resposta quanto à pauta 
de reivindicações aprovada na assembléia de 
15 de março e encaminhada, através de ofí-
cio, aos Secretários de Estado da Casa Civil 
e Planejamento e Gestão, com solicitação de 
retomada da mesa de negociação. A cópia dos 
ofícios encaminhados aos secretários também 
foi entregue ao Presidente do PRODERJ Pau-
lo Coelho, na expectativa de que agendasse 
uma data com os respectivos secretários para 
que concluíssemos as negociações iniciadas 
em 2009, graças à interlocução a CUT, o que 
também não aconteceu.
Seguindo a estratégia da campanha, dirigen-
tes do SINDPD-RJ e ASCPDERJ estiveram 
reunidos com o DIEESE, no dia 12 de abril, 
quando foi elaborada uma relação de itens 
com informações fundamentais para a defini-

ção de um índice de reajuste salarial, além de 
traçar um perfil dos trabalhadores da Autarquia. 
Todo este levantamento é necessário uma vez 
que, de 1995 até 2010, ocorreram alterações 
salariais e foi implementado um novo plano de 
cargos, sem um estudo técnico oficial elabora-
do por entidade especializada, principalmente 
levando-se em conta o ramo de atividade e as 
inflações dos períodos. Nenhuma resposta nos 
foi dada, o que prejudica o trabalho técnico do 
Dieese. Se fundamentar as reivindicações é o 
desejo da direção do PRODERJ, pois que dis-
ponibilize informações às representações para 
que se calcule o percentual de perdas.    
Enquanto isso, o reajuste de 22% parcela-
do  (junho de 2010) já foi consumido com a 
inflação que não para de crescer. O acumulado 
no período de abril de 2010 a marco de 2011 
já passa de 6%, ou seja, parte da reposição já 
foi consumida nos últimos doze meses com o 

aumento dos preços dos combustíveis, dos 
transportes e dos alimentos.
Essa precarização e outras questões devem 
ser debatidas no Seminário de Políticas 
Públicas de TIC e o Papel do PRODERJ no 
Rio de Janeiro, que está sendo construído 
pelas representações, e que conta com a 
participação dos trabalhadores, destacando-
se a presença de um aposentado combatente 
de outras lutas. Carlos Alberto Campello, 
representante dos aposentados, nunca deixou 
a peteca cair. Sempre à frente de momentos 
importantes e de enfrentamentos históricos, 
suas contribuições na elaboração ao PCCS, 
junto com Marly Vethen, foram fundamen-
tais para o que temos hoje, principalmente 
em relação aos Adicionais de Titularidade e 
Conhecimento.

No próximo dia 31 de maio estaremos realizando uma 
grande manifestação, no Hall do 22º andar do CAERJ, como forma de começarmos a es-

quentar a campanha, pois descaso é o que os trabalhadores do PRODERJ nunca engoliram
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A realização do seminário é uma 
reivindicação histórica dos traba-
lhadores. Um escopo de painel de 
debates está sendo elaborado pelo 
Sindpd-RJ, ASCPDERJ e  um grupo 
de trabalhadores, que contribuem 
de forma significativa opinando e 
construindo um documento que 
mostre a realidade de hoje da Au-
tarquia, como também um compa-
rativo com outras políticas e mode-
los de gestão, tratamento de dados 
públicos e serviços prestados por 
empresas públicas aos cidadãos.
As vantagens da utilização de pla-

Seminário sobre políticas de TIC e o 
PRODERJ precisa ser realizado ainda este ano!

taformas em Software Livre e o desen-
volvimento desta política dentro do 
PRODERJ são fundamentais para o 
debate dos gastos públicos em licen-
ças e compras não coordenadas pelo 
órgão responsável, segundo consta 
no CONSETI – Conselho Estadual de 
Tecnologia da Informação.
A aquisição de uma sede própria 
apontaria para a importância que este 
governo vê no PRODERJ. Além de 
ficarmos livres da falta de segurança, 
goteiras em dias de chuva, vazamen-
tos nos banheiros etc, estaríamos nas 
mesmas condições das demais empre-

sas públicas como CELEPAR, PRODE-
MGE, PRODESP e PROCERGS. 
O orçamento baixo e o aumento das 
terceirizações mostram que não há 
investimento produtivo de caráter 
permanente na Autarquia. Não se fala 
em acabar com o órgão, aliás, ouvimos 
falar da importância do PRODERJ em 
qualquer reunião, mas o que ainda 
não ouvimos, e muito menos nos foi 
apresentado, é o projeto para A Autar-
quia, refletindo tudo que é dito sobre 
sua importância estratégica para o 
governo do estado.

A diretora do Sindpd-RJ Leila Santos encaminhou documentos referentes à Gratificação de Encargos Especiais 
ao escritório Lobato Advocacia e Consultoria, recém contratado pelo Sindicato para tratar das negociações com as 
empresas da sua base sindical. Também foi encaminhada a minuta entregue em 2009 à SEPLAG, que trata das 
alterações necessárias ao PCCS e a Lei 3.834/02, para que o advogado Marthius Sávio avalie questões como: data-
base expressa na lei, alteração do artigo referente à Progressão na tabela, a obrigatoriedade da realização de con-
curso público além de outros pontos, conforme decidido na reunião realizada no dia 03 de maio, na sede do Sindi-
cato, entre as diretoras Leila Santos, Vera Martins e o referido advogado especialista em direito administrativo.

Ofícios ignorados, trabalhadores de braços cruzados!

Avaliação jurídica do PCCS e das gratificações de encargos especiais

Discriminação e constrangimento causam revolta a todos os trabalhadores 

Mobilização da categoria no 22º andar do Banerjão, dia 31 de maio às 11 horas, como forma de manifestar a in-
satisfação dos trabalhadores frente ao descaso da direção do PRODERJ e do governo com a Campanha Salarial e 
a falta de agendamento de reunião para tratar da discriminação sofrida pelos servidores concursados de 2002, ao 
terem seus pontos de frequência colocados nas diretorias;
Ampliar a divulgação de informativos, boletins e notas pelo site, emails e jornal;
Realização de reuniões na próxima semana nas salas para passar informe sobre a assembleia e convocar para a 
manifestação do dia 31;
Solicitar reunião com a CUT e FENADADOS para debater a manifestação externa dos trabalhadores do PRODERJ, 
caso não haja agendamento de reunião do governo.

Deliberações da assembleia para mobilizar a categoria e construir 
uma estratégia de luta para a retomada das negociações

Em email enviado aos gerentes no 
dia 5 de maio, a direção do PRO-
DERJ, assessorada pelo jurídico 
da Autarquia e sob a justificativa 
de melhor avaliar os nomeados do 
concurso de 2002 que se encontram 
em Estágio Probatório, resolveu 
tirar da responsabilidade dos geren-
tes o controle de suas frequências, 
atitude discriminatória evidente, 
porque os demais trabalhadores 
continuam assinando seus pontos 
junto às suas chefias imediatas. 
Isso contraria o Estatuto do Fun-
cionalismo Público ao retirar seus 
pontos de seus locais de trabalho. 
As regras de disciplina que constam 
no estatuto são claras em relação a 

quem cabe administrar seus recursos 
humanos e avaliá-los, pois a convi-
vência diária não é acompanhada pelo 
diretor. Sem falar no constrangimento 
que os funcionários passam ao assinar 
seus pontos na mesa de secretárias ou 
diante de terceirizados que ninguém 
controla.
Outro fato contraditório da medida é o 
trabalhador precisar solicitar ao segu-
rança, também terceirizado, a abertu-
ra da porta porque esta ainda per-
manecia fechada sem a presença de 
nenhum funcionário daquela diretoria. 
Ora, quer enganar a quem com esta 
medida? No mínimo o diretor deveria 
estar presente no horário para acom-
panhar a chegada do funcionário! 

Afinal, ele não quer avaliar melhor o 
trabalhador?
Enviamos email ao Presidente Paulo 
Coelho que respondeu, através da 
vice-presidência, que “O Paulo já 
leu seu e-mail e orientou a Comis-
são. Tratará desse assunto quando 
voltar as suas atividades.” Paulo 
Coelho reafirmou à diretora do 
Sindpd-RJ Leila Santos, num rápi-
do encontro no hall da presidência, 
que trataria do assunto. Após uma 
semana, NADA aconteceu!
Resta saber se, para tratar dos 
direitos dos trabalhadores, a dire-
ção do PRODERJ agirá com tanta 
autoridade e determinação.


