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 Vamos retomar as negociações 
– e mobilizações - para conquistar nossos direitos

O Sindpd-RJ encaminhou ofício à SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão, solicitan-
do o agendamento de reunião para prosseguir com as negociações, interrompidas em ju-
lho deste ano, em virtude da proximidade do início do processo eleitoral. A comissão repre-
sentativa dos servidores, formada pela CUT, Sindpd-RJ e ASCPDERJ, esteve à frente das 
negociações e estas entidades se manterão unidas até a completa vitória dos trabalhadores.

Breve histórico da luta dos servidores do Proderj

 Desde 2003 vimos lutando para 
que o plano de cargos, conquistado em 
2002, saia do papel e seja implementa-
do. Muitas foram as mobilizações e gre-
ves realizadas desde então, e, através 
da luta, conquistamos a homologação 
do concurso público de 2002 e a no-
meação de parte dos aprovados. Mais 
recentemente, em 2009 e no início de 
2010, realizamos várias mesas de ne-
gociação na SEPLAG, com a conquista 
dos 22% em julho deste ano.
 É importante ressaltar que nada 
disso seria possível se não fosse a dis-
posição dos trabalhadores e a certeza 
da vitória. Mas ainda há muito a con-
quistar.

Trabalhadores em passeata no dia 14 de abril de 2010

   Progressão na Tabela de Vencimentos – 
É necessária a regulamentação do arti-
go que trata da Progressão na Tabela de 
Vencimentos, pois, pelo parecer da PGE 
– Procuradoria Geral do Estado do RJ, 
segundo as normas legais a progressão 
não pode ser aplicada enquanto não for 
acrescentada a avaliação por mérito.
 Adicionais de Titularidade e Conhe-
cimento – este é outro ponto de suma 
importância, que atinge um maior nú-
mero de trabalhadores, pois os valores 
relativos aos Adicionais de Titularidade 
e Conhecimento são devidos, aos traba-
lhadores da ativa e aposentados, desde 
2003. O passivo já foi assumido pelo 
governo, com reconhecimento do direito 
dos servidores.

Algumas batalhas 
que temos pela frente

2011 será de muita mobilização
 Além dos pontos de luta que já temos encaminhados, 
há ainda um longo caminho a percorrer pela normatização e 
atualização de nossa tabela de vencimentos. Os salários do 
Proderj se encontram defasados - e muito - em relação ao 
mercado e, principalmente, às demais empresas públicas de 
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação – do Brasil. 
 O governo do Rio de Janeiro tem obrigação de corrigir 
esta enorme desigualdade, não só para fazer justiça aos ser-
vidores, mas visando também o fortalecimento da autarquia 
que, sem renovação em seus quadros, deixará nas costas dos 
companheiros e companheiras nomeados nos últimos dois 
anos uma carga laboral sem precedentes, pois, segundo nos-
sas projeções, em 2012, o Proderj contará com apenas 40%, 
em média, de seu atual quadro de pessoal. Este cenário vem 
se desenhando desde 2006, quando começaram a surgir pe-
didos de aposentadoria em grande escala a cada ano.
 Estamos atentos e dispostos a seguir, com união e 
garra, lutando pelos direitos dos trabalhadores e contra o su-
cateamento do Proderj. 
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Acompanhe o Sindpd-RJ nas redes sociais

Convênios
Dando continuidade às 
ações de modernização e 
obtenção de melhorias para 
todos os associados, o Sin-
dpd-RJ convoca os empre-
gados do PRODERJ, seus 
amigos e dependentes, a 
cadastrarem novos convê-
nios com nossa entidade. O 
objetivo do Sindicato é ofe-
recer uma gama de benefí-
cios para a categoria de TI.

Caso você tenha interesse de 
nos indicar clubes, pousadas, 
clínicas médicas, serviços de 
estética e beleza e outros, fique 
à vontade. Envie e-mail para 
convenios@sindpdrj.org.br, in-
dicando qual o tipo de convênio 
desejado, os benefícios ofereci-
dos e uma minuta de contrato 
ou termo de convênio a ser assi-
nado entre as partes (Sindpd-RJ 
e o Interessado).

Departamento Jurídico do Sindpd-RJ 
a serviço dos trabalhadores de Informática

 O Departamento Jurídi-
co do Sindpd-RJ está estrutu-
rado para atender as deman-
das, nas áreas trabalhista, 
cível, criminal e previdenciá-
ria, de todos os trabalhadores 
sindicalizados. 
 A equipe do Jurídico con-
ta com oito advogados, além de 
funcionários experientes que 
se colocam à disposição do as-

sociado para fornecer informa-
ções, orientação e, sempre que 
necessário, ingressar com ações 
judiciais para garantir direitos e 
conquistar benefícios.
 A diretoria eleita para a 
gestão 2010/2013 tem planos 
de levar o Jurídico até as empre-
sas, através do projeto Jurídico 
Móvel, para que os trabalhado-
res possam ter contato direto 

com os diretores do Sindicato 
e com os profissionais do De-
partamento. 
 Se você, trabalhador do 
Proderj, quiser saber mais so-
bre os serviços oferecidos pelo 
Departamento Jurídico do 
Sindicato, entre em contato 
pelo telefone (21) 2516-2620 
ramais 203, 218 e 233 e soli-
cite o serviço que você desejar.

Ponto de Encontro
 Ponto de Encontro é um 
projeto cultural criado pelo 
Sindpd-RJ, com o objetivo de 
oferecer aos trabalhadores 
uma opção viável de boa mú-
sica, literatura, artes plásti-
cas e outras formas de mani-
festação artística. 
 Realizado sempre na 
primeira sexta-feira de cada 
mês, o evento, que tem como 
símbolo um malandro à moda 

antiga, já faz parte da agenda 
dos trabalhadores, 
que comparecem e 
fazem da festa um 
momento de des-
contração, alegria 
e convivência.
 O Ponto de 
Encontro é uma 
promoção do De-
partamento Social 
do Sindpd-RJ.

Formação do Trabalhador
Cursos de informática 

gratuitos para 
sindicalizados e dependentes
 O Sindpd-RJ realiza regu-
larmente cursos de informática, 
integralmente gratuitos, para 
sindicalizados e seus dependen-
tes. As aulas, todas presenciais, 
são realizadas na sede do Sindi-
cato, em laboratórios especial-
mente montados para este fim.
 Atualmente estão em an-
damento os cursos de Linux, bá-
sico de MsOffice e Intermediário 
de BrOffice. 

Pré-Vestibular do Trabalhador

  O Sindpd-RJ mantém, aos 
sábados, o Pré-Vestibular do 
Trabalhador, que visa prepa-
rar os alunos para o ingresso 
em universidades públicas.

Contatos:

    Os interessados na inscrição para 
o Pré-Vestibular e para o cadastro 
de reserva dos cursos de Informá-
tica deverão entrar em contato com 
o Departamento de Formação do 
Sindicato pelo e-mail formacao@
sindpdrj.org.br ou pelo telefone (21) 
2516-2620, ramais 226 e 228. Será 
necessário disponibilizar telefones 
de contato e e-mail.


