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Lançamento do novo portal do SINDPD-RJ 
terá debate com técnicos e parlamentares

No dia 04 de Abril de 2011 ocorrerá, a partir das 19 horas, nas dependências do SINDPD-RJ, o 
evento de lançamento do novo site da categoria. No encontro autoridades e políticos convidados  
debaterão sobre os seguintes temas:

Democratização do acesso à informação
As mudanças nos processos de informação através do uso das redes sociais
O papel da Comunicação nos sindicatos CUTistas
A importância da inserção dos sindicatos de TI na luta pela democratização da comunicação 
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Você está convidado! 

A Fenadados enviou convocação 
a todas as entidades filiadas para 
que encaminhem representantes 
para o Encontro Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
PSEs, que ocorre dia 8 de abril de 
2011, no auditório Renato Gui-
lherme, na sede da Fenadados, 
em Brasília - DF, a partir das 10 
horas.
O Rio de Janeiro estará represen-
tado pelos diretores do SINDPD-
RJ que fazem parte da Secretaria 
dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras PSEs: Delfina de S. Ferreira, 
Ivonete Truda, Magno Chagas, 
Marcio M. Monteiro e Paulo 
Sant’Ana Salles.

FENADADOS promove 
Encontro Nacional 

dos PSEs em Brasília
A FENADADOS solicitou ao 
SERPRO os dados numéricos 
referentes à PPLR de 2010, 
com pagamento em 2011. A 
Federação deixou claro que, 
devido à não apresentação 
desses valores na reunião 
realizada em 18/03, existe a 
necessidade imediata de di-
vulgação dos dados financei-
ros, com o objetivo de apurar 
o lucro que será distribuído 
no PPLR.
A representação dos traba-
lhadores registrou, ainda, 
que não assinaria o programa 
de PPLR exercício 2011, com 

SINDPD-RJ participa de Negociação 
sobre PPLR dos anos de 2010 e 2011

pagamento em 2012, justamen-
te por entender que o programa 
requer nova discussão e aná-
lise por parte do conjunto dos 
trabalhadores e trabalhadoras, 
visto que o mesmo foi constru-
ído em 2004, época em que a 
empresa vivia outro momen-
to, com orientações políticas e 
econômicas diferentes. Além 
disto, sem os dados financeiros 
de 2010, como assinar um novo 
programa sem visão do resulta-
do passado?
A próxima reunião está agen-
dada para o dia 30 de março de 
2011.

Encontro Nacional sobre a Participação das Trabalhadoras 
e dos Trabalhadores nos Fundos de Pensão

Dirigentes sindicais partici-
param, no dia 17 de março, 
do Encontro Nacional sobre a 
Participação das Trabalhadoras 
e Trabalhadores nos Fundos de 
Pensão. O objetivo do encontro 
foi capacitar os dirigentes sobre 
o tema da previdência comple-
mentar, para que possam orien-
tar os participantes de fundo a 

fiscalizar a aplicação dos recursos. 
Para saber sobre a forma de ges-
tão, os planos e de que maneira os 
empregados e empregadas podem 
fiscalizar os investimentos feitos 
com os recursos dos participantes 
desses fundos de pensão, os pre-
sentes assistiram aos painéis do 
diretor de Benefícios do Serpros 
Luiz Roberto Doce Santos, e do 

presidente executivo da Prevda-
ta Paulo Sergio Santos do Car-
mo.
Os trabalhadores e trabalhado-
ras das estatais têm acesso a 
dois fundos de pensão: o Ser-
pros, para trabalhadores do Ser-
pro, e a Prevdata, para trabalha-
dores da Dataprev. 



SINDPD-RJ participa da Plenária 
Nacional de Campanha Salarial da FENADADOS
As pautas de reivindicações da 
campanha salarial 2011/2012 
foram definidas na Plenária 
Nacional de Campanha Sala-
rial dos Trabalhadores e Traba-

lhadoras do Serpro, Dataprev, 
Datamec, Cobra Tecnologia 
e de Empresas Particulares, 
Municipais e Estaduais, que 
ocorreu em Brasília, entre 18 e 
20 de março. Participaram da 
Plenária aproximadamente 200 
delegados, que apresentaram e 
votaram as propostas de rei-
vindicação da categoria para a 
Campanha Salarial 2011.
Os presentes na Plenária assis-
tiram a um ato de homenagem 
às mulheres trabalhadoras, 
no qual dirigentes sindicais da 
FENADADOS falaram sobre 
a importância das mulheres 
para o Movimento Sindical dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
de Processamento de Dados. 
Ressaltaram que as trabalha-

doras devem lutar pela igualda-
de no trabalho e o cumprimento 
da Lei Maria da Penha.

Conjunturas econômica 
e jurídica 
Em 2010, o setor de 
serviços de Tecnologia 
da Informação e Co-
municação (TIC) ex-
portou US$ 4 bilhões 
e cresceu 3,8%. Para 
2011, a expectativa 
é que o setor de TIC 
cresça 13% e expor-
te US$ 5 bilhões. Os 
dados foram apresen-
tados pelo pesquisador 

Sérgio Lisboa, do Dieese, du-
rante o painel de Conjunturas 
Política, Econômica e Jurídica. 
Durante o painel sobre a con-
juntura jurídica, o consultor 
Jurídico da Fenadados Mar-
thius Sávio Lobato, falou sobre 
unicidade sindical, representa-
tividade sindical, negociação de 
acordos coletivos em nível na-
cional e greve.
De acordo com o especialis-
ta, numa negociação em nível 
nacional – como é o caso das re-
alizadas com Serpro e Dataprev 
–, a Fenadados é a responsável 
por representar os trabalhado-
res e trabalhadoras. Explicou 
que, se a categoria de um esta-
do não repassar à federação a 
procuração de representativida-

de para essas negociações, essa 
categoria especificamente não 
poderia negociar diretamente 
com a empresa, pois a legisla-
ção brasileira determina que só 
pode atuar neste tipo de situa-
ção entidade constituída e com 
capacidade de contratação. 
Explicou, no entanto, que ape-
sar de não poder negociar, a 
categoria se beneficiaria de 
todas as Cláusulas Normativas 
presentes em acordos coletivos 
fechados pela Fenadados numa 
negociação nacional. Só não se 
beneficiaria de Cláusulas Obri-
gacionais, como o direito a ter 
Organização por Local de Traba-
lho e liberações sindicais. 
Também esclareceu que a gre-
ve suspende o contrato de tra-
balho, ou seja, a empresa fica 
desobrigada de cumprir alguns 
termos do contrato ou do acor-
do coletivo, como o pagamento 
dos dias de greve.

Regulamentação da 
Profissão
Carlos Alberto Jacques de Cas-
tro, que compõe a equipe da 
Fenadados, falou sobre o debate 
da regulamentação, que já tem 
20 anos, e apresentou o projeto 
da Federação para a regulamen-
tação.

Com informações da Fenadados

SINDPD-RJ realizou reunião para tratar questões referentes à Mudança para o Andaraí
A diretoria do SINDPD-RJ so-
licitou ao SERPRO uma visita 
ao novo local de trabalho no 
Andaraí, aonde irão se estabe-
lecer os empregados. A repre-
sentação dos trabalhadores 
reforçou, ainda, a necessidade 
de apresentação do cronogra-
ma de mudança.

Em relação ao transporte exis-
tente, a representação solicitou 
a continuidade do transporte 
por vans custeado pela empre-
sa, no esquema “vai e vem” até 
o shopping, conforme existente 
na Petrobras\Tijuca e no Horto\
Rua Jardim Botânico.
Um ponto de extrema relevân-

cia é o tempo despendido de 
deslocamento dos empregados 
do local de trabalho até o sho-
pping, pois a equipe de desen-
volvimento que está se mudan-
do para o bairro do Andaraí 
ainda se vê obrigada a regis-
trar o ponto de maneira eletrô-
nica, por decisão gerencial.
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 Ponto por Exceção – Alguns gerentes 
estão resistentes a retirar o Ponto

Devido às informações recebidas pelo Sindicato, dando conta que algumas chefias estão resis-
tentes a retirar o ponto eletrônico de seus funcionários, a diretoria do SINDPD-RJ vem a público 
apelar ao bom senso das chefias.
Uma grande parte dos trabalhadores sabe que, quando da opção da marcação do ponto, isto 
ocorreu devido à pressão da diretoria do SERPRO em Brasília, porém, cabe ressaltar que as mu-
danças estão acontecendo em toda parte, inclusive na Empresa que trabalhamos.
Um ponto fundamental é o bem-estar dos funcionários, por isso a FENADADOS e o SINDPD-RJ 
defendem que a marcação do ponto fique a critério do funcionário e de comum acordo com a 
chefia, pois a mesma tem o poder de rever em caso de abusos.
Não se pode penalizar a todos com a obrigatoriedade da marcação, pois assim se quebra a rela-
ção de confiança entre o empregado e a chefia, onde a relação deve ser saudável e benéfica para 
ambos os lados, empresa e trabalhador.
A pressão pela volta do ponto por Exceção tem que ser feita em conjunto pelo Sindicato, a OLT e 
os Trabalhadores e Trabalhadoras, junto a todo corpo gerencial da Empresa.

O Sindicato reforça a necessidade 
dos empregados acionarem judicial-
mente a Empresa para que ocorra a 
incorporação, aos salários, das gra-
tificações FCT/FCA. Esta atuação é 
política e jurídica.
No dia 14 de março de 2011 o 
Sindicato realizou reunião com 
representantes da empresa, quan-
do solicitou ao SERPRO um novo 
posicionamento frente à redução 
das gratificações FCT\FCA. Casos 
formais oriundos, entre outras áreas, 
do DERJO, do SERPRO no Rio de 
Janeiro, já chegaram ao Departa-
mento Jurídico do Sindicato.
A representação dos trabalhadores 
informa que a FENADADOS foi 
comunicada em relação aos rebai-
xamentos em questão e a mesma já 
se posicionou que é a favor, assim 
como o entendimento do jurídico do 
SINDPD-RJ, da incorporação das 
gratificações, por ser de natureza 
salarial.
Nosso corpo jurídico considera que 
as gratificações acima possuem 
natureza salarial e, com isso, deve 
ser imediatamente incorporada ao 
Salário. Procure nosso Departa-
mento Jurídico, através do telefone 
2516-2620, ramal 218, para agendar 
uma entrevista com os advogados 
Alexandre ou Patrícia.

A hora de reivindicar 
seus direitos é agora!

Gratificações FCT/FCA Posição atual do processo referente ao 
plano RARH de Minas Gerais

O Serpro e a União estão uti-
lizando de todos os recursos 
para que não sejam pagos, 
aos trabalhadores, os valores 
já homologados pela Justi-
ça. Para tanto, interpuseram 
Agravo de Petição em face da 
decisão homologatória.
Confira os últimos aconteci-
mentos:
• Em 25 de fevereiro de 2011 
a representação dos traba-
lhadores foi notificada para 
contra minutar os Agravos 
de Petição (do Serpro e da 
União), com a retirada dos 
autos em 28 de fevereiro de 
2011.
• Em 11 de março de 2011 a 
representação dos trabalha-
dores devolveu os autos com 
contraminuta aos Agravos 
de Petição (do Serpro e da 

União).
• Em 17 de março o Serpro 
foi intimado a se manifestar 
sobre o Agravo de Petição e 
retirou os autos no dia 18 
de março.
Diante destas ocorrências, 
pode ocorrer que o Serpro 
se manifeste sobre o Agra-
vo de Petição. Com isso, os 
autos serão remetidos para 
apreciação dos Agravos de 
Petição em segunda instân-
cia.
Não há data definida para o 
julgamento destes recursos.
Para acompanhar o pro-
cesso, basta acessar o site 
do Tribunal do Trabalho de 
Minas Gerais com o núme-
ro de processo 0232400-
92.1991.5.03.0001 .

Acesse a página do sindicato 
ou fale conosco:

www.sindpdrj.org.br
E-mail: sindpdrj@sindpdrj.org.br
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Acompanhe o Sindpd-RJ nas redes sociais

Ministra assina portaria que prevê vaga para 
empregados em conselhos de administração de estatais

Em cerimônia reservada no Palácio do Planalto, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, as-
sinou, no dia 11 de março, a portaria que assegura a participação de empregados no conselho de 
administração de empresas públicas e sociedades de economia mista.
O documento foi assinado na presença da presidenta Dilma Rousseff, pouco antes da primeira 
reunião de Dilma com representantes de centrais sindicais. A participação dos empregados nos 
conselhos de administração é uma reivindicação antiga dos sindicalistas e foi negociada ainda du-
rante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A portaria n° 026, que detalha a Lei nº 12.353 de 28 de dezembro de 2010, vale para empresas 
com mais de 200 empregados nas quais a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto. A medida abrangerá 59 instituições, de acordo com o Ministério 
do Planejamento.
O processo de eleição do representante dos empregados deverá ser organizado por uma comissão 
formada por representantes da empresa e das entidades sindicais. Todos os empregados ativos 
poderão votar, e os critérios de exigência para o cargo de conselheiro são os mesmos previstos em 
lei e no estatuto das respectivas empresas.
Fonte: Agência Brasil

A diretoria do SINDPD-RJ esteve 
reunida nos dias 24, 25, 26 e 27/02 no 
hotel Pedras Negras, em Rio Bonito/
RJ, onde foi realizado o Seminário 
de Planejamento Estratégico para a 
gestão2010/2013. No encontro foram 
debatidas as metas de campanha da 
atual diretoria, os desafios e a melhor 
forma de realizar cada uma das ações 
pretendidas. 
Uma das prioridades da gestão será 
modernizar o estatuto do Sindicato, 
através de consulta aos trabalhadores 
e a realização de um Congresso da 
categoria. Com a reformulação do 
estatuto será possível criar novas se-
cretarias e ampliar o trabalho organi-
zado do SINDPD-RJ.
Outra meta dos diretores será a 
modernização das políticas de Co-
municação do Sindicato, através do 
lançamento, no próximo mês, de um 

Seminário de Planejamento Estratégico 
estabelece plano de trabalho para a gestão 2010/2013

site mais interativo, que possibilite o 
cadastro e envio de boletins eletrônicos 
diários para prover a categoria de infor-
mação sobre temas variados.
O Departamento de For-
mação do Sindicato terá 
papel ativo nesta gestão, 
com a estruturação de 
cursos de capacitação 
técnica dos trabalhadores 
e palestras e seminários 
sobre conjuntura e políti-
cas sindicais.
Um workshop sobre o 
papel do SINDPD-RJ será 
montado para levar infor-
mações sobre as atividades do Sindica-
to aos trabalhadores nos seus locais de 
trabalho, dando mais transparência à 
atuação da diretoria.
Além das ações dirigidas ao traba-
lhador de Informática, a diretoria do 

Sindicato deliberou que haverá 
participação ativa da entidade nas 
mobilizações sociais regionais e na-
cionais, desde que ligadas à melhoria 

das condições de vida da população 
e do direcionamento do País para a 
construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária.


