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Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Públicos e Privados 
de Informática e Internet e Similares do Estado do Rio de Janeiro

Abril de 2011 SERPRO Boletim nº 11

A representação dos traba-
lhadores do Serpro se reu-
niu, no dia 14/04, na sede do 
Sindpd-RJ, com a represen-
tação do Serpro, para mais 
uma reunião sobre a com-
pensação dos dias parados.

A Empresa aceitou esten-
der o prazo de compensação 
até o dia 31 de julho próxi-
mo. Conforme lavrado em 
ata, “excetuam-se do prazo 
apresentado acima as em-
pregadas e empregados que 
fizeram gozo de licenças le-
gais e comprovadas, no pe-
ríodo compreendido entre 
16/11/2010 e 31/07/2011. 
Portanto, a extensão dar-se-
á a partir de 31/07/2011, 
exatamente, na mesma pro-
porção do afastamento legal 
(férias, licença-prêmio, licença-
maternidade/adoção, licença 
para tratamento de saúde, au-
sências para cumprir o progra-
ma de educação pós-graduada)”.

A representação dos trabalhado-
res solicitou ao Serpro uma res-
posta efetiva em relação aos 15 

Serpro estende prazo para 
compensações até o dia 31 de julho

minutos de intervalo, entendendo 
que a empresa já teve tempo mais 
que suficiente para se posicionar. A 
representação da Empresa afirmou 
que não há condições de fazer qual-
quer acordo sobre a questão. Dian-
te disto, a FENADADOS discordou 
deste posicionamento e informou 
que tomará as devidas providências 

para garantir que os direitos dos 
trabalhadores seja preservado.

É importante destacar que a com-
pensação é uma alternativa ao des-
conto em pecúnia, pois permitiu 
aos trabalhadores e trabalhadoras 
uma possibilidade de evitar o des-
conto dos dias parados da Greve.

O SINDPD-RJ sediará, no dia 26 de abril de 2011, às 10h, a primeira 
mesa de negociação da Campanha Salarial 2011/2012 do SERPRO.

Primeira mesa de negociação da Campanha Salarial 
2011/2012 do SERPRO será no SINDPD-RJ

Reunião tratou da compensação dos dias parados
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Lançamento do portal do SINDPD-RJ marca 
o retorno dos grandes debates no Sindicato

TI Verde e Regulamentação da Profissão serão temas de palestras e 
debates que a diretoria do SINDPD-RJ promoverá ainda este ano.

A diretoria do SINDPD-RJ retomou, no lançamento do portal da entidade, no dia 4 de abril, a promoção de 
debates políticos sobre as grandes questões nacionais e regionais.  
O lançamento contou com palestras sobre a democratização dos meios de comunicação, o papel da comu-
nicação nos sindicatos CUTistas, inclusão digital, software livre e o uso das redes sociais para informar e 
mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras.
 
Participaram do debate a psicóloga Roseli Goffman, do Fórum Nacional Pela Democratização da Comuni-
cação; o deputado estadual (PDT-RJ) Paulo Ramos; a diretora da Fenadados Telma Dantas; o presidente 
da CUT-RJ Darbi Igayara; Messias Melo, da CUT Nacional; Marcelo Branco, que comandou a campanha 
da presidenta Dilma Roussef nas redes sociais; Sérgio Rosa, diretor da Cobra Tecnologia, ex-presidente 
do SINDPD-RJ, ex-presidente da Fenadados e representante do Setorial de TI do PT; Celio Stemback, se-
cretário de Comunicação  da Fenadados e coordenador do SINDPD-RJ e André Guedes, coordenador do 
SINDPD-RJ.

Cadastre-se para receber os boletins eletrônicos  do Sindicato

www.sindpdrj.org.br

Democratização dos 
meios de Comunicação

Roseli Goffman e o deputado 
Paulo Ramos afirmaram que 
é inadiável a participação dos 
trabalhadores na luta pela de-
mocratização da Comunicação, 
pois somente com a informação 
acessível a todos será possível 
formar consciências libertárias.

Retomada do Coletivo de 
Comunicação da Fenadados
Celio Stemback anunciou que 
a Fenadados retomará seu Co-
letivo de Comunicação num 
encontro nacional de profis-
sionais e diretores da área, 
em Brasília, no mês de maio.
Telma Dantas parabenizou o 
SINDPD-RJ pela iniciativa de 
lançar um portal interativo e 
lembrou que a categoria de TI 
iniciou sua história lutando pela 
democratização da informação. 
Ela coloca a regulamentação da 
profissão e a luta pela democra-
tização da informação como os 
dois maiores desafios da Fena-
dados. “A busca pela interativi-
dade com os trabalhadores e tra-
balhadoras é urgente”, finaliza.

A opção pelo Software Livre
André Guedes ressaltou a 
opção pela plataforma li-
vre como mais um passo do 
SINDPD-RJ rumo à maior in-
teratividade com a categoria.

Da comunicação de massa à comunicação em rede - 
um desafio para os sindicatos

Marcelo Branco, que comandou 
a campanha da presidenta Dilma 
Roussef nas redes sociais, res-
saltou, durante sua palestra, que 
a os sindicatos devem levar em 
conta as Redes Sociais como um 
novo espaço de convivência e ci-
dadania. Segundo ele “portais e 
sites de notícias não aproximam, 
não compartilham emoções. As 
redes sociais, ao contrário, infor-
mam e compartilham emoções”.

O portal do SINDPD-RJ segue essa 
filosofia, ao criar um vínculo maior 
com a categoria e oferecendo inte-

ração com as redes sociais. Para 
tanto, já está disponível a ferra-
menta “Share”, através da qual o 
internauta poderá compartilhar 
a chamada de qualquer  maté-
ria em sua rede social preferida, 
indicando a leitura. Outra ferra-
menta disponibilizada é a publi-
cação, em tempo real, de toda e 
qualquer mensagem oriunda do 
Twitter @sindpdrj. Em breve es-
tará acessível também a opção de 
comentário das matérias, o que 
permitirá aos trabalhadores e tra-
balhadoras da base dialogar com 
a sua entidade representativa. 

Novos debates serão promovidos ainda 
no primeiro semestre de 2011
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O SINDPD-RJ participou, no dia 
8 de abril, do Encontro Nacional 
dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras PSEs, realizado pela FENA-
DADOS no auditório Renato Gui-
lherme, na sede da Federação, 
em Brasília.

O Encontro teve como objetivo o 
nivelamento de informações, que 
foi alcançado a partir das expla-
nações dos trabalhadores e tra-
balhadoras  PSEs. O consultor 
jurídico da Fenadados Dr. Sá-
vio Lobato, presente à atividade, 
prestou esclarecimentos a res-
peito da PEC 06/2004 e da Nota  
Técnica, eleborada pela Secreta-
ria da Receita Federal. 

Outra meta do Encontro Na-
cional foi o estabelecimento de 

A diretoria do Sindicato retomou 
nesta gestão 2010/2013, a práti-
ca de procurar o Parlamento e o 

Encontro Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras PSEs

uma linha de ação político- sindical 
a curto, médio e longo prazos, no 
sentido de fortalecer a atuação da 
Fenadados e dos sindicatos em prol 
dos companheiros e companheiras 
PSEs. As ações aprovadas foram:

1- Realização de assembleias, até o 
dia 8 de maio, para debate sobre a 
PEC 06/2004 e a Nota Técnica  ela-
borada pela SRF. 

2- Constituição de Comissão com-
posta pelos (as) companheiros (as) 
Telma (Fenadados); Denilson e An-
tônia (SINDPD-DF); Lena (SINDPD-
AM); Paulo (SINDPD-RJ); um (a)  
companheiro (a) a ser indicado pelo 
SINDPD-PE; e outro (a) pelo SINDA-
DOS-MG;

3- A Comissão tem como primeira 

atividade encaminhar a discus-
são da negociação do aumento 
das gratificações e referências. A 
composição da Comissão deve ser 
debatida nas assembleias de que 
trata o item 1.

4- O próximo Encontro Nacional 
está agendado para o dia 09 de 
maio de 2011, no Auditório Re-
nato Guilherme da Costa, nas 
dependências da Fenadados, em 
Brasília, momento em que os re-
presentantes das Entidades Fi-
liadas, presentes à atividade, 
deverão se posicionar sobre o re-
sultado das assembleias.

SINDPD-RJ atua junto ao Parlamento e ao Executivo 
para garantir direitos dos trabalhadores

Executivo, com o objetivo de ga-
rantir direitos dos trabalhadores 
e trabalhadoras.

Em dezembro fomos ao Ministé-
rio do Trabalho intervir a favor 
dos trabalhadores da Datamec, 
que corriam risco de perder seus 
empregos. Mais recentemente, 
no dia 12/04, fomos à Câmara 
dos Deputados tratar da ques-
tão dos companheiros demitidos 
da Dataprev. Em reunião com 

o Deputado Federal Felipe Pereira 
(PSC/RJ), recebemos garantia de 

que o Projeto de Lei898/2011, 
de sua autoria, terá tramitação 
rápida e garantirá o retorno dos 
trabalhadores aos seus postos de 
trabalho.

Sempre que houver necessidade 
a diretoria do SINDPD-RJ recor-
rerá ao corpo a corpo para buscar 
atender às reivindicações da ca-
tegoria.

SINDICALIZE-SE!!!

Acesse a página do sindicato: 
www.sindpdrj.org.br 
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http://twitter.com/sindpdrj
http://www.orkut.com.br/

Main#Community?cmm=107878023

Acompanhe o Sindpd-RJ nas redes sociais

http://pt-br.facebook.com/people/
Sindpd-Rj/100002213022668
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A diretoria do SINDPD-RJ esteve, 
no dia 13 de abril, no Ministério 
do Trabalho e Emprego, para tra-
tar dos processos em curso e ob-
ter informações concretas sobre 
os encaminhamentos quanto ao 
retorno dos anistiados.

No mesmo dia, o diretor Mario 
Melo (Secretaria de Anistiados), foi 
à CEI procurar informações sobre 
as razões que levaram aquele ór-
gão a paralisar a publicação das 
portarias de retorno, já que todos 
os processos encaminhados pelo 
Sindicato foram processados em 
tempo hábil. Lá, recebeu a infor-
mação que as publicações depen-
dem de autorização da ministra do 
Planejamento. O Sindicato estuda 
a possibilidade de ingressar com 

Sindicato busca informações sobre processo de 
retorno dos Anistiados aos postos de trabalho

mandado de segurança, caso haja 
mais demora na solução do proble-
ma. 

Outra questão tratada foi o anda-
mento dos processos dos omitidos 
da anistia, que estão pendentes de 
decisão. O posicionamento da CEI 
neste caso é otimista. Segundo a 
Dra. Neleide Ábila os processos es-
tão seguindo para análise e, assim 
que estiverem concluídos, terão 
seus deferimentos confirmados.
Diligências foram feitas também 
no Senado, onde tramita o Projeto 
de Lei 5030/08, e no Ministério da 
Fazenda, para tratar de pendências 
em processos de anistiados que já 
estão com os exercícios definidos 
pelos órgãos onde foram entrevis-
tados. 

A Secretaria de Anistiados do 
Sindpd-RJ agendou, para esta 
semana, uma reunião com a dire-
ção da FENADADOS e da CNDA-
ESP, para traçar ações conjuntas 
que viabilizem o andamento do 
PL5030/08, que continua parado 
no Senado. As representações dos 
trabalhadores promoverão uma 
ação nacional para resolver não 
só este problema, mas também 
o reenquadramento dos salários 
dos anistiados e o tempo para 
efeito de aposentadoria. 

Visitação ao prédio do Andaraí
O Sindpd-RJ está nego-
ciando com a direção do 
Serpro uma autorização 
especial, para que os tra-
balhadores da Empresa, 
no Rio de Janeiro, pos-
sam conhecer as depen-
dências do prédio do An-
daraí.

Haverá uma reunião com 
a representante de Rela-
ções Sindicais do Rio de 
Janeiro, para ajustar os 

detalhes das visitas. O Sindicato 

fornecerá o transporte gratui-
to para a visitação. Será uma 
oportunidade importante para 
que os trabalhadores conhe-
çam melhor o novo ambiente 
de trabalho, sua localização e 
infraestrutura.

O trabalhador ou trabalhado-
ra que desejar conhecer o novo 
prédio deve enviar e-mail, so-
licitando inclusão na lista de 
visitantes, para a secretaria do 
Sindpd-RJ:
 secretaria@sindpdrj.org.br.

O Sindicato verificou que as obras 
estão adiantadas


