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 A redução da pobreza e da desigualdade social no país vem sendo susten-
tada pelo êxito de sua economia, disse, à Agência Brasil, o presidente do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Marcio Pochmann. Ele 
lembrou que a chave desse sucesso decorreu da implantação de políti-
cas de transferência de renda. Segundo Pochmann, apesar dos êxitos 
obtidos, será muito difícil ao Brasil superar a pobreza extrema sem 
que sejam aprovadas no Congresso Nacional as reformas necessá-
rias à manutenção do desenvolvimento.
 A reforma tributária merece especial atenção, frente à crise 
de empregos, principalmente para a população mais jovem. O 
quadro atual é preocupante em todo o mundo. Segundo rela-
tório da Organização Internacional do Trabalho, a estimativa 
é que aproximadamente 75 milhões de jovens, de 15 
a 24 anos, fiquem desempregados ao longo deste 
ano no Planeta. A tendência é que este quadro 
se mantenha até 2016. “A crise de desempre-
go entre os jovens pode ser vencida, desde 
que a criação de emprego para os jovens se 
torne uma prioridade no processo político e 
que os investimentos no setor privado ace-
lerem radicalmente”, disse, em relatório, 
o diretor executivo da OIT para o Em-
prego, José Manuel Salazar-Xirinachs. 
Este cenário nos remete à necessida-
de de uma reforma nos mecanismos de 
produção, com a reindustrialização do 
país, o que passa pela redução de impostos 
e incentivo aos investimentos produtivos, inclu-
sive no setor produtivo de Tecnologia da Informação. Mas há 
duas outras reformas que são urgentes: a do Judiciário e a Política.
 A reforma do Judiciário é fundamental na construção de um Estado de-
mocrático. Sem ela não teremos reforma alguma, pois um Judiciário con-
servador como o nosso não pode admitir o processo de democratização do 
país, como por exemplo, a reestruturação da propriedade do campo, entendendo-a 
como instrumento de justiça social. Sem um Judiciário limpo e livre de interesses corporativos, o Brasil não sairá 
do lugar.
 A reforma Política é imprescindível para coibir a corrupção e democratizar o acesso da população aos cargos do Le-
gislativo e do Executivo. Não haverá progresso no combate à corrupção, no entanto, se a sociedade não se mobilizar e 
cobrar providências dos que têm o dever de fiscalizar, denunciar e punir. Sem pressão social as reformas necessárias 
não serão feitas, pois os grupos de interesse privados no setor público são poderosos. Alguns parlamentares gastam 
fortunas para se eleger, mas por trás de seu discurso moralista está o objetivo de garantir privilégios e negociatas. 
Temos agora o caso Demóstenes para exemplificar essa questão. 
 Encerramos citando o deputado Henrique Fontana, relator da Comissão da Reforma Política da Câmara dos Depu-
tados: “o financiamento público, peça fundamental da reforma, realiza a ideia da igualdade de oportunidades para 
os vários matizes do pensamento se apresentarem como projeto político”.
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Datasus

Proderj

 Os servidores do Datasus no Rio de 
Janeiro se uniram aos demais traba-
lhadores da base da Confederação 
dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal (Condsef), nas mobilizações 
por avanços nos processos de nego-

Servidores do Datasus na luta 
por avanços nos processos de negociação

ciação e a apresentação de propos-
tas concretas por parte do governo.
 As principais reivindicações do 
corpo funcional do Datasus são a 
reestruturação do órgão com suas 
devidas atribuições, e a criação de 
uma Gratificação Específica. O fim 
das terceirizações e a realização de 
concurso também estão na pauta 
de reivindicações.
 O único avanço alcançado pe-

los servidores foi o reconhecimento, 
após anos de intensas negociações, 
da Prescrição Quinquenal, que está 
em fase pagamento. Todos os cálcu-
los já foram feitos e, no momento, a 
finalização do processo depende da 
Coordenadora da CGESP (Coorde-

nação de Gestão de Pessoal), Heloi-
sa Marcolino, que ainda não enviou 
para a Regional do Rio de Janeiro o 
ofício com as senhas devidas, para 
que possam ser incluídos, no módulo 
“Exercícios Anteriores”, os processos 
individuais não só do Rio, mas de to-
dos os estados.
 Uma paralisação dos serviços foi re-
alizada nos dias 28 e 29 de junho, 
com a adesão de mais de 90% dos 
servidores no Rio de Janeiro, e con-
tou, ainda, com a participação de 
todos os trabalhadores terceirizados 
das empresas Cast e CTIS. 
 Os servidores continuam em estado 
de greve e uma nova paralisação po-
derá ocorrer em breve! 

Servidores do Proderj em luta pela manutenção de seus direitos
 Os servidores do Proderj se uniram 
aos demais trabalhadores e trabalha-
doras do setor público estadual do Rio 
de Janeiro, para protestar contra as 
insistentes tentativas do governador 
Sergio Cabral Filho de retirar direitos e 
engessar salários.
 Cabral entrou com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI 4782), 
ajuizada no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), no início deste ano, que re-
tira e/ou congela qualquer reajuste no 
benefício (triênio) recebido desde 1986. 
Apesar de o governo afirmar que não 
pretende retirar de quem ‘recebe hoje e 
sim ser uma medida preventiva contra 
possíveis ações dos novos concursa-
dos’, a desculpa não aquieta a revolta 
dos trabalhadores, pois a decisão do 
Supremo no mérito é uma incógnita!
 Os ataques aos trabalhadores têm se 
intensificado e, se a política do governo 
federal é a de não repetir a crise euro-
peia no Brasil com a retirada de direi-
tos históricos de servidores públicos, 
conforme afirmou a Presidenta Dilma, 
o governo do Estado do Rio de Janeiro 
está procurando sarna para se coçar, 
pois os servidores estarão nas ruas até 
que seja revertida esta ameaça.
 Diante deste quadro desolador, os ser-
vidores do Proderj já realizaram parali-
sações e manifestações, e a disposição 
da categoria é manter a mobilização 

firme, em defesa de seus direitos e na 
conquista de melhores salários e condi-
ções de vida e trabalho.
 A qualquer momento os servidores po-
derão deliberar por uma greve por tem-
po indeterminado!

Muspe – Na ordem do dia 
para servidores estaduais

 A participação na passeata do dia 04 
não foi o que a direção do movimento 
esperava, mas, para a retomada do mo-
vimento unificado, a justificativa para 
a baixa participação pode ser a neces-
sidade de maior divulgação das propos-
tas e a interação das representações 
das categorias, com 
participação em as-
sembleias e convo-
cações da agenda do 
movimento.
 Todos possuem pau-
tas específicas e a 
integração é funda-
mental para forta-
lecer a unidade das 
categorias. Por outro 
lado, os trabalhado-
res estão acreditan-
do nas publicações 
que o governo se 
apressou em fazer, 
cujo objetivo é, jus-

tamente, desmobilizar e desestabilizar 
o Movimento Unificado dos Servidores 
Públicos Estaduais-RJ (Muspe).
 Para as lideranças fica, agora, o tra-
balho de avaliação e habilidade política 
para fortalecer e combater a propagan-
da mentirosa do Governo de Sérgio Ca-
bral e denunciar a atitude truculenta e 
repressiva, como a ocorrida na rua das 
Laranjeiras contra os trabalhadores, 
inclusive com ameaças de prisão.
 Vamos resistir, vamos mobilizar. 
“Nem  um passo atrás”.

Trabalhadores estão mobilizados contra o arbítrio do governo

Assembleia no Datasus
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Datamec

 Os trabalhadores da Datamec estão 
em campanha salarial desde o dia 1º 
de maio. De lá para cá, a empresa 
evoluiu em sua proposta de reposi-
ção salarial: dos 4,88% mais 1% de 
ganho real oferecidos na 1ª mesa, 
para 6,5% apresentados na 3ª mesa, 
quando também foi aceita pelo pa-
tronato a reivindicação de reajuste 
maior para o auxílio alimentação, 
que, segundo a nova proposta, pas-
saria a ter o valor facial de R$20 por 
dia.
 Os trabalhadores da Datamec no Rio 

Campanha Salarial

de Janeiro decidiram, em as-
sembleia realizada no dia 6 de 
julho, os trabalhadores apro-
varam a proposta da empresa, 
por 87,71% dos votos. 
 O quadro nacional, até o mo-
mento, é o seguinte: aprova-
ram a proposta os trabalha-
dores do Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Salvador e Porto 
Alegre. A categoria rejeitou a 
proposta em Brasília e não há 
notícia sobre o resultado em 
São Paulo. 

 Após longa negociação com a Data-
mec, a empresa ainda não apresen-
tou uma proposta objetiva para pa-
gamento da PLR 1998. O Sindicato 
solicitou, em junho, uma solução rá-
pida e definitiva para a questão, uma 
vez que o processo já teve julgamento 
favorável aos trabalhadores em todas 
as instâncias.
 O acordo para pagamento de PLR de 
1998 foi assinado no dia 27 de janeiro 
daquele ano. Na cláusula quarta do 
documento, ficou estabelecido que a 
Datamec destinasse, “a título de par-
ticipação no lucro de 1998, a impor-
tância de 25% (vinte e cinco por cen-
to) do valor destinado aos acionistas 
a título de dividendos”. A Empresa, 
no entanto, descumpriu o que estava 
acordado. O Sindpd-RJ entrou com 
ação na Justiça e – após anos de luta 
– saiu vitorioso, resguardando os di-
reitos dos trabalhadores.

PLR 1998

 A Datamec foi privatizada sem ne-
nhuma razão lógica, a não ser a fú-
ria entreguista dos neoliberais que 
governaram o país na década de 90. 
Depois de vendida à multinacional 
Unisys, a Datamec manteve os con-
tratos previamente assinados com 
setores do governo, entre eles o Mi-
nistério do Trabalho e a Caixa Eco-
nômica Federal, dando continuidade 
a sistemas fundamentais para a so-
ciedade brasileira. 
 Agora, passados anos da privataria, 
esses setores alegam que não podem 
mais manter os contratos com a Da-
tamec por esta controlada por uma 
multinacional. 
 O interessante é que – segundo noti-
ciado na mídia, a Caixa Participações 
(CaixaPar), braço de investimentos 
da Caixa Econômica Federal, assi-
nou, em junho, um acordo para a 
compra de uma participação de 22% 
na CPM Braxis Capgemini, empresa 
brasileira de serviços de tecnologia 
da informação (TI) controlada pela 

Caixa Econômica não pode 
contratar Datamec, mas pode 
investir milhões em empresa francesa...

francesa Capgemini. 
 O acordo anunciado será feito por 
meio da aquisição de ações e de au-
mento de capital. Pelos termos da 
transação, a CaixaPar investirá um 
total de R$ 321 milhões (128,4 mi-
lhões de euros), sendo R$ 121 mi-
lhões (48,4 milhões de euros) rela-
cionados ao aumento de capital. Ou 
seja, a Caixa investe milhões numa 
empresa nas mesmas condições da 
Datamec. 
 Diante deste absurdo, está na hora 
de reiniciarmos um grande movi-
mento nacional em defesa da Data-
mec, uma empresa que tem história 
e, mesmo hoje, privatizada, continua 
sendo vital. Essa história tem como 
atores principais seus trabalhado-
res que passaram por diversas difi-
culdades, mas sempre conseguiram 
superá-las com sua competência 
profissional e garra na luta pela ma-
nutenção de seus empregos e da con-
tinuidade da empresa.

Trabalhadores aprovam proposta da empresa

Acesse a página do Sindpd-RJ 
e cadastre-se para receber 

nossos informativos.

Proposta é aprovada em assembleia!
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IplanRio

IplanRio se esconde atrás da 
Codesp para enrolar trabalhadores

Plano de Cargos 
e Salários

A pergunta que fica é: a quem inte-
ressa essa descontinuidade? 
 As representações dos trabalhadores 
estão unidas e prontas para atuar 
em defesa do trabalhador e da Co-
bra Tecnologia, uma empresa públi-

ca nascida no Rio de Janeiro e que 
aqui deve continuar. Nada justifica 
que outras unidades da Cobra, em 
outros estados, sejam ampliadas e a 
do Rio de Janeiro tenha seus serviços 
esvaziados.

Cobra

   Ao longo dos meses de maio e junho os trabalhadores da 
Cobra Tecnologia realizaram atos de protesto contra a gestão 
atual da empresa, que tenta esvaziar os serviços no Rio de 
Janeiro e impõe uma política de desvalorização dos trabalha-
dores concursados, a “prata da casa”.
    Segundo dados fornecidos pela Fenadados, hoje a maior par-
te dos cargos de chefia da Cobra está nas mãos de funcionários 
do Banco do Brasil e de pessoas indicadas por eles (DAS), que 
recebem altos salários. De 2009 a 2012 o salário dos DAS e 
cedidos cresceu 400%. Isso significa que a Cobra destina para 
os salários de seus diretores R$ 1,2 milhão.
  É absurdo todo este dinheiro ser destinado para pagamen-
to de DAS e cedidos, enquanto funcionários de carreira lutam 
para garantir benefícios, como cesta alimentação, plano de 
saúde básico para todos os trabalhadores, auxílio escola, se-
guro de vida, transporte alternativo, entre outros. Denúncias de assédio moral, insuficiência de acesso à informação 
e desvalorização dos trabalhadores de carreira têm sido constantes, o que é inadmissível!

Trabalhadores da Cobra Tecnologia 
lutam por qualidade de vida e trabalho

 Há indícios visíveis de que a Cobra 
no Rio de Janeiro está tendo suas 
atividades descentralizadas, com 
parte do serviço sendo levado para 
outros estados e, ao que parece, se-
tores inteiros serão descontinuados. 

Esvaziamento dos serviços no Rio de Janeiro é visível

A Cobra nasceu no Rio e é aqui que a sede da Empresa deve permanecer!

 Ao que tudo indica a novela envol-
vendo a injustiça com os Profissio-
nais de Nível Médio (PNM) da Iplan-
Rio está chegando ao fim. O Diário 
Oficial do Poder Legislativo do Rio de 
Janeiro publicou, no dia 6 de julho, 
proposta de Decreto de Lei Comple-
mentar regularizando a situação dos 
trabalhadores de nível médio, que, 

 O Sindicato entrou em contato com 
o Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Sócio Econômicos 
(Dieese), e está agendada para o dia 
19 de julho, pela manhã, uma oficina 
para capacitação das representações 
para discussão e avaliação do PCS. 

Trabalhadores de Nível Médio
entre outras coisas, poderão optar 
pela transformação de seus empre-
gos em cargos, com locação em ór-
gãos e entidades da Prefeitura.
 A possibilidade de aprovação do De-
creto é grande, uma vez que o presi-
dente da Câmara é vice na chapa de 
Eduardo Paes à reeleição.

Assembleia dos trabalhadores da IplanRio

 A diretoria da IplanRio anda brincan-
do com a inteligência dos trabalha-
dores e trabalhadoras da empresa. 
Após a realização de quatro mesas 
de negociação, os negociadores da 
prefeitura insistem em dar a mesma 
desculpa esfarrapada: a Comissão de 
Despesa da Prefeitura (Codesp) ainda 
não divulgou os pareceres sobre as 
reivindicações da Campanha Salarial 
2012/2013.
 Para acabar com a brincadeirinha 

da IplanRio, a representação dos tra-
balhadores solicitou, no dia 26 de 
junho, que a Codesp apresente os 
pareceres/análises sobre as reivin-
dicações. A iniciativa se dá face ao 
descrédito generalizado quanto à ve-
racidade da “culpa” da Codesp, pois 
a sensação de que a Comissão está 
sendo usada como bode expiatório é 
grande. Quem garante que as reivin-
dicações chegaram lá?

Protesto contra desmonte da Cobra
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Dataprev

 O Sindpd-RJ vem travando uma luta contínua contra a gestão autoritária da Dataprev, que desrespeita os trabalha-
dores e trabalhadoras de todas as formas imagináveis.
 O presidente da empresa e sua diretoria, escolhida a dedo para construir políticas de retirada de direitos e explo-
ração do corpo funcional, já foi alvo de Atos regionais e nacionais, em protesto contra demissões em massa. Mas as 
maldades continuam.

Dataprev, um emaranhado de desmandos

 
Demissões - A diretoria do Sindpd-
RJ está firme na luta pela reintegra-

ção dos demitidos pela 
Dataprev. Após muita 
luta os companheiros 
João Carlos Ferreira 
Damasceno e Jandira 
Frederico de Oliveira, 
demitidos este ano, fo-
ram reintegrados, por 
força de liminar, res-
pectivamente nos dias 
19/06 e 03/07, ao seus 
postos de trabalho, no Cosme Velho. 
A Dataprev pode recorrer.
 Estas foram as primeiras vitórias, 
mas há ainda um longo caminho a 
percorrer, pois são muitos os casos 

 A negociação salarial dos trabalha-
dores e trabalhadoras está estagna-
da, pois a empresa, apesar dos re-
sultados que tem apresentado, alega 
que não pode aumentar salários e 
benefícios além do índice da inflação. 
Isso mesmo após o presidente da 
Dataprev alardear amplamente, não 
só nas entrevistas e conversas, mas 
até mesmo na audiência realizada na 
Procuradoria do Trabalho, em Brasí-
lia, os enormes lucros, 
Ou seja, enche a burra, mas não re-

Campanha Salarial
tribui através da valorização salarial, 
o esforço do corpo funcional para o 
crescimento da Dataprev.
 Apesar dos alardeados lucros, a Da-
raprev insiste em oferecer reajuste de 
5,1%, alegando ser “pequena”. A sa-
ída é a mobilização dos trabalhado-
res, pois ao que parece somente com 
a diminuição dos “resultados” essa 
gestão neoliberal começará a escutar 
as reivindicações da categoria. Salá-
rio baixo, produção baixa!!!

 A Dataprev vem tentando atrasar o 
andamento do processo em que foi 
pedida a concessão de promoção a 
partir de 2003. A última da empresa 
foi solicitar a juntada de centenas de 
documentos (termos de acordos refe-
rentes à promoção por mérito, assi-
nados em 2004) e pedindo a exclusão 
desses trabalhadores que assinaram 
o acordo que foi juntado. O Depar-
tamento Jurídico do Sindicato acom-
panha atentamente cada passo da 
ação e já se manifestou discordando 
do entendimento da empresa, e pe-
diu o prosseguimento da ação, inclu-
sive para aqueles que assinaram o 
acordo.
 Atualmente os autos do processo es-
tão sob exame da 12ª Vara do Traba-
lho do Rio de Janeiro, que irá decidir 
qual será o próximo passo a ser to-
mado pelo Judiciário.

Dataprev tenta 
atrasar o processo 
de promoção 
de 2003

que o Departamento Ju-
rídico do Sindicato levou 
à Justiça.
Inclusão dos feriados 
nas férias –   A Dataprev 
foi intimada pela Justiça 
a respeitar o direito dos 
trabalhadores e traba-
lhadoras admitidos até 
22/04/2010, ao acrésci-
mo dos feriados ao final 

das férias, sempre que estes ocorram 
no período de gozo das mesmas.

Sindicato reverte, na Justiça, desmandos da diretoria da Dataprev



 O Serpro brinca com os trabalhado-
res e trabalhadoras. Além de apresen-
tar proposta insatisfatória de reajus-
te salarial, a empresa torna lenta a 
Campanha Salarial, ao impor longos 
intervalos entre uma mesa de nego-
ciação e outra. 
 Na 3ª mesa de negociação, realizada 
em maio, a empresa ofereceu reajus-
te salarial de 5,1%, proposta pronta-
mente rejeitada pela representação 
dos trabalhadores, decisão que foi 
ratificada pelos trabalhadores em as-
sembleias realizadas entre os dias 4 e 
6 de junho no Andaraí, Horto, Lapa, 
Ministério da Fazenda e Niterói. 
 A 4ª mesa de negociação aconteceu 
no dia 6 de julho, quase dois meses 
após a anterior, e, mesmo assim o Serpro foi capaz de apresentar a mesma proposta, sem nenhum percentual a mais. 
 A pergunta que fica é: até quando a direção do Serpro vai fingir que está negociando com os trabalhadores? É insus-
tentável essa situação, que ultrapassa o limite do desrespeito!
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Serpro

Trabalhadores rejeitam 
proposta econômica da empresa

Mesas temáticas sobre Saúde do Trabalhador

 Nas assembleias realizadas em ju-
nho o Sindpd-RJ colocou em votação, 
a pedido da OLT-RJ, a manutenção, 
ou não, na pauta de reivindicações, 
da cláusula 30, que trata da organi-
zação do processo eleitoral das Or-
ganizações por Local de Trabalho. A 
maioria dos trabalhadores e traba-
lhadoras considerou que os sindica-
tos devem coordenar as eleições em 
conjunto com a OLT, como acontece 
em diversos sindicatos, inclusive no 
Rio Grande do Sul. A totalização dos 
votos foi de: 57 pela rejeição, 59 pela 
aprovação e 07 abstenções.
 É bom registrar que a diretoria do 
Sindpd-RJ colocou a manutenção da 
cláusula em votação para viabilizar 
o debate político, mas, em verdade, 

Alteração da cláusula relativa 
ao processo eleitoral das OLTs

levar o tema ao voto do trabalhador, 
naquelas assembleias, era desneces-
sário, uma vez que a cláusula já ha-
via sido aprovada pela categoria nas 
plenárias regional e nacional.
 Mesmo após a decisão soberana dos 
trabalhadores e trabalhadoras, no 
entanto, a OLT-RJ, com apoio e par-
ticipação do Sindicato do Rio Gran-
de do Sul (Sindppd-RS),  insistiu em 
manter seu discurso torto, acusando 
a Fenadados e os sindicatos filia-
dos de querer retirar a autonomia 
das OLTs. Acusação absurda, pois o 
que se pretende é – única e exclusi-
vamente – democratizar o processo 
eleitoral da Organização por Local de 
Trabalho dos trabalhadores e traba-
lhadoras do Serpro, incluindo os sin-

dicatos no processo de organização 
das eleições. Tanto é que a cláusu-
la foi aprovada na Plenária Estadu-
al de montagem da pré-pauta do Rio 
de Janeiro, com voto de integrante 
da OLT e referendada nacionalmen-
te por todos os estados presentes na 
Plenária Nacional da Fenadados.
 A verdade é que essa prática de in-
clusão do sindicato na organização 
do processo eleitoral das OLTs já é 
exercida em outros estados, entre 
eles o Rio Grande do Sul, aquele que 
manda representante para criticar o 
Sindpd-RJ e a Fenadados...
Os trabalhadores e trabalhadoras es-
tão de olho...

As questões de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do Serpro têm sido tratadas nas reuniões da Comissão 
Paritária de Saúde, que é composta por integrantes do Serpro e pela representação dos trabalhadores. Eles são res-
ponsáveis por tratar questões específicas na área de Saúde.
Até o momento foram realizadas três reuniões da Comissão, que trata prioritariamente do Plano de Saúde. 

Cadastre-se para receber os boletins eletrônicos  do Sindicato
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Serpro

 Na primeira quinzena de junho, a 
representação dos trabalhadores e 
trabalhadoras do Serpro se reuniu 
com a empresa para negociar o divi-
sor para o cálculo da Hora Extra e 

Hora Extra e Desconto Semanal

 É importante esclarecer que a ne-
gociação com o Serpro não tratou do 
direito ao recebimento do diferencial 
das horas extras de maneira coletiva, 
pois alguns trabalhadores têm direi-
to, e outros, não, uma vez que o Ser-
pro pagou a menos para trabalhado-
res que realizaram horas-extras nos 
finais de semana.
 Os trabalhadores estão livres para 
escolher a resolução administrativa 

Trabalhadores podem escolher a melhor via 
para recebimento da diferença das horas extras

negociada entre as representações e 
o Serpro ou mover ação judicial para 
receber esses valores. No caso de in-
teresse na resolução administrativa 
negociada, os empregados que ainda 
possuam ações judiciais tramitando 
deverão apresentar renúncia à ação, 
homologada pelo Poder Judiciário. 
Já os empregados que já moveram 
ou ainda movem ações judiciais con-
tra a empresa relativas às horas ex-

tras, estarão excluídos da resolução 
administrativa negociada por meio 
deste instrumento. 
 Os pagamentos só serão realiza-
dos mediante autorização prévia do 
empregado, registrada em termo de 
quitação individual homologado pelo 
Sindicato ou pela Fenadados, o qual 
será disponibilizado pela empresa.

 Em 1989 os trabalhadores aderiram 
a um Plano de Cargos apresentado 
pelo Serpro, que previa espaçamen-
to salarial de 10% (diferença entre 
faixas) previsto no Regimento de 
Administração de Recursos Huma-
nos (RARH). Ocorre que a empresa, 
quando implantou o Plano, não ob-
servou essa diferença entre as faixas 
salariais, o que motivou o ingresso 
de ações judiciais por parte dos sin-
dicatos dos trabalhadores de todo o 
País, mas apenas em Minas Gerais a 
Justiça deu ganho de causa aos tra-
balhadores.
 O Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) havia agendado para junho o 
julgamento de mais uma apelação 
do Serpro, mas adiou para agosto a 
decisão. Com isso, a questão ainda 
corre na Justiça, graças a inúmeras 
ações protelatórias do Serpro. 
 Segundo o Sindados-MG “há uma 
clara tentativa da diretoria do Ser-
pro de inversão de valores, como se 
os responsáveis pelas dívidas da em-
presa fossem os trabalhadores, que 
“ousaram ir à Justiça cobrar seus 
direitos”. Entretanto, o fato é que os 
gestores da empresa , após gerarem 
o passivo trabalhista, vêm, ao longo 
de mais de duas décadas, tomando 
decisões que só fazem aumentá-lo”.

RAHR – uma 
novela sem fim

 A Secretaria de Anistiados do Sin-
dpd-RJ vem trabalhando com se-
riedade e garra, para o retorno dos 
companheiros e companheiras in-
justiçados aos seus postos de traba-
lho. Em maio, 21 omitidos do Serpro 
recuperaram seus empregos, sendo 
locados em diversos órgãos da admi-
nistração pública. Restaram apenas 
cinco trabalhadores ainda afastados 
de seus postos, pois são omitidos que 
perderam o prazo para requererem 
suas anistias.
 Em junho o diretor do Sindpd-RJ 
Mario Melo foi pessoalmente à Pro-
curadoria do Trabalho do Rio de 
Janeiro e ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, em Bra-
sília, para apurar informações sobre 
a devolução, aos órgãos de origem, 

Anistiados lutam por equiparação 
salarial e respeito no ambiente de trabalho

Desconto Semanal Remunerado. 
 No encontro o Serpro apresentou 
proposta de pagamento desses dé-
bitos (referente aos últimos cinco 
anos), após finalização dos cálculos 

referentes a junho (confira a tabela 
com a proposta do Serpro no site do 
Sindicato - http://sindpdrj.org.br/
archives/4159. 

de anistiados que ali estão locados. 
Após várias audiências, Mario se cer-
tificou de que houve, sim, uma reu-
nião para tratar das devoluções, mas 
nada se concretizou. Segundo a pre-
sidente da CEI - Comissão Especial 
Interministerial, a situação desses 
trabalhadores e trabalhadoras está 
resguardada pela Nota Técnica nº 
149 do MPOG, que orienta a questão 
e garante as verbas para pagamento 
de despesas com os anistiados.
 Para os próximos dias está sendo 
aguardado o agendamento de audi-
ência no Ministério Público do Tra-
balho, em Brasília, para tratar de de-
núncias de assédio moral no Serpro, 
além das reivindicações por reen-
quadramento salarial e contagem do 
tempo de serviço para aposentadoria.

 O Sindpd-RJ obteve êxito para trabalhador do Serpro no processo contra a 
empresa sobre a gratificação FCT/FCA. Foi garantido ao trabalhador não só a 
incorporação, mas a manutenção da gratificação no patamar de 60%. Trata-
se de decisão transitada em julgado, não havendo possibilidade de recurso. 
Resta agora, apenas, a apuração dos valores e diferenças devidas, pois a in-
corporação é fato consumado.
 Esta é mais uma vitória do Departamento Jurídico do Sindpd-RJ, que, atra-
vés do advogado Gilberto Baptista, garantiu o direito do trabalhador. 
 

Sindpd-RJ conquista mais uma ação de 
gratificação FCT/FCA para trabalhador do Serpro
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Particulares

 A data-base para negociação da Campanha Salarial dos trabalha-
dores em empresas privadas de Informática é setembro, o que sig-
nifica dizer que estamos a três meses de iniciar a mobilização por 
melhores salários e benefícios. Em julho a diretoria do Sindpd-RJ 
começara a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras.
 A negociação deste ano abrangerá apenas as cláusulas econômi-
cas, na forma de Termo Aditivo, pois, em 2011, foram negociadas 
todas as cláusulas da Convenção Coletiva, que tem validade até 
2013. 
 A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é o documento que as-
segura reajustes salariais, direitos e benefícios a todos os traba-
lhadores, sindicalizados ou não, representados pelos signatários 
(sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores). Durante a sua 
vigência a CCT tem força de Lei, pois tudo o que está garantido nela 
tem que ser cumprido, mesmo que seja mais favorável ao que esta-
belece a legislação trabalhista.
 Para garantirmos novos e melhores benefícios, além de reposição 
salarial com ganho real (acima da inflação), precisamos estar uni-
dos e fortes, pois os patrões sempre procuram “economizar” em 

cima do trabalhador. 
 A Convenção Coletiva de Trabalho em vigor está publicada no site do Sindicato. Leia o documento e comece, desde 
já, a fazer a lista das novas reivindicações que você deseja que sejam levadas aos patrões nas mesas de negociação.

Em julho começa a Campanha Salarial 
dos trabalhadores em empresas particulares

A hora de se preparar para a Campanha Salarial é agora!

 O sindicato existe para defender os direitos dos trabalhadores. Ser associado, portanto, é um direito de cada traba-
lhador e trabalhadora. O problema é que há muitas pessoas que ignoram a importância deste direito. 
É muito importante que cada trabalhador perceba a importância do trabalho do seu sindicato e dos dirigentes sindi-

cais. Os patrões também se organizam no seu 
sindicato, e são unidos! Com isso, nas cam-
panhas salariais eles negociam em bloco, com 
força total. Nós, trabalhadores, precisamos 
nos organizar da mesma forma, para respon-
der à altura e conquistar direitos.
 São muitas as leis que protegem a classe tra-
balhadora, mas também são muitas as formas 
que empresários inescrupulosos encontram 
para burlar a legislação e forçar seus empre-
gados a trabalharem sem condições dignas. 
Diante disso, os diretores do sindicato, as-
sessorados pelos advogados do Departamento 
Jurídico, têm que estar muito bem informa-
dos sobre cada direito dos trabalhadores e, 
ao mesmo tempo, atentos para que não haja 
abuso por parte dos patrões. É óbvio, portan-
to, que se os trabalhadores não participarem 
da sua entidade de defesa, essa luta fica pre-
judicada.

Sindicalizar-se não é obrigação, é direito!

Eu já me sindicalizei. E você?
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Particulares

 No dia 18 de junho os trabalhado-
res da BS Service na cidade de Piraí 
(RJ), elegeram seus representantes 
no local de trabalho. A iniciativa é 
importantíssima, e marca o amadu-
recimento da classe trabalhadora em 
empresas particulares de Tecnologia 
da Informação. 
 O coordenador do Sindpd-RJ Celio 
Stemback, que acompanhou, ao lado 
do diretor Rodolfo, todo o processo 
eleitoral, ficou entusiasmado com a 
mobilização dos trabalhadores. “Te-
mos que parabenizar os companhei-
ros e companheiras da BS Service 
por seu protagonismo, lembrando 
que a Organização por Local de Tra-
balho (OLT) é a organização de todos 

A importância das OLTs nas empresas particulares
os trabalhadores de uma determi-
nada empresa. Sua função é repre-
sentar o corpo funcional perante a 
empresa e negociar questões espe-
cíficas, que independem de acordos 
de abrangência sindical. É claro que 
uma OLT afinada com o Sindicato, só 
trará benefícios para os trabalhado-
res”, afirma ele.
 Para implantar uma OLT nas empre-
sas que tenham mais de 200 empre-
gados, basta que os trabalhadores 
e trabalhadoras entrem em contato 
com o Sindicato, pelo telefone (21) 
2516-2620. Este é um direito asse-
gurado pela Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria.

 O Sindpd-RJ celebra dezenas de 
acordos por empresa, beneficiando 
milhares de trabalhadores e traba-
lhadoras. Esses acordos, que tratam 
de assuntos específicos como Par-
ticipação nos Lucros e Resultados, 
Negociação de passivos e outros, são 
firmados diretamente com empre-
sas privadas de qualquer porte, após 
consulta aos trabalhadores, em as-
sembleia, sobre a aprovação do que 
foi negociado. Os acordos em sepa-
rado sempre tratam de garantir aos 
trabalhadores direitos superiores 
aos previstos na Convenção Coletiva 
da categoria.
 Ao todo foram realizadas negocia-
ções e fechados 24 acordos de Par-
ticipação nos Lucros e Resultados 
(PLR); 19 de Banco de Horas; oito 
de Escala de Revezamento; três de 
Jornada flexível; e dois de Ponto Ele-
trônico. Isso sem contar os acordos 
de Devolução de Passivo, dos quais 
falaremos a seguir.

Sindpd-RJ fecha 
acordos específicos que 
beneficiam cerca de 
2,5 mil trabalhadores

 Algumas empresas vinham des-
cumprindo a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) no que tange ao des-
conto do Tíquete Refeição, fazendo 
descontos de 5% a 20%, enquanto a 
CCT prevê apenas 1%. 
 Após muita negociação, a diretoria 
do Sindicato, apoiada pelos trabalha-
dores, que aprovaram as negociações 
em assembleias, conseguiu reverter 
os descontos majorados e garantiu 
a devolução, aos trabalhadores, do 
que foi descontado a mais. As empre-
sas que já assinaram acordos nes-
te sentido são: Realejo, Direct Line, 
Solutec, Internet Informática (estão 
pagando desde maio); Suprema (co-
meçou a pagar em junho); Computer 
Office e Global (começarão a pagar 
em julho); Effi Service (aguardando 
apenas a aprovação do acordo pe-
los trabalhadores em assembleia); e 
Vigicom (aguardando assinatura do 
acordo).
 Os trabalhadores demitidos pelas 
empresas também estão recebendo 
seu dinheiro de volta, através de um 
acordo separado. 

Devolução de passivo

 Algumas empresas enquadram seus 
funcionários em atividades diferen-
tes da nossa, que é Tecnologia da In-
formação, com o objetivo de escapar 
do pagamento de pisos e benefícios 
melhores. Essa prática, a que deno-
minamos enquadramento distorcido, 
é extremamente prejudicial para os 
trabalhadores e trabalhadoras, e a 
diretoria do Sindicato está atenta.
 São inúmeros os casos de enquadra-
mento distorcido que o Sindpd-RJ 
consegue reverter, garantindo que os 
trabalhadores usufruam dos direitos 
constantes da Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria, que impõe pi-
sos salariais, tíquete-refeição, plano 
de saúde e outros benefícios.
 Todo trabalhador ou trabalhadora 
que quiser denunciar essa prática 
abusiva do seu patrão pode procurar 
o Sindpd-RJ e fazer sua denúncia, 
que será mantida em sigilo. O objeti-
vo do Sindicato é proteger e garantir 
os direitos dos trabalhadores, e essa 
luta depende da união de todos.
 Contatos com a diretoria do Sindica-
to podem ser feitos através do telefo-
ne (21) 2516-2620.

Enquadramento Sindical  
distorcido é prática  
de empresas privadas
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Sindpd-RJ

 A diretoria do Sindpd-RJ tem dado 
especial atenção aos aposentados de 
Tecnologia da Informação. Neste ano 
de 2012 já foram realizadas reuniões 
para tratar do Teto Previdenciário, 
encontros em locais externos, como 
restaurantes, e uma grande festa que 
reuniu mais de cem companheiros 
pessoas. Além disso, o Departamen-
to de Formação criou uma turma no 
Curso de Informática do Sindicato 
especialmente aberta a esses com-
panheiros e companheiras. Essa é, 
hoje, a maior turma do curso!
 Estas ações têm representado um 
diferencial no tratamento dos cha-
mados inativos, que são, na verda-
de, cheios de ação e estão sempre 
prontos a atender os chamados não 

Aposentados ativos!
só para tardes de con-
vivência, mas também 
para trabalhar na orga-
nização dos eventos.
 Está prevista para o 
segundo semestre ou-
tra grande atividade 
específica para os apo-
sentados. Enquanto 
isso, uma cartilha di-
rigida a este público 
está em fase de edição 
e será lançada no mês 
de agosto.
 É o Sindpd-RJ de-
monstrando seu respei-
to por aqueles que ajudaram a fun-
dar e manter a entidade.

 A diretoria do Sindpd-RJ acaba de 
fechar convênio com o Topo do Rio, 
para utilização da quadra de futebol 
society por associados ao Sindicato.
 Portanto a partir de agora, você, que 
é sindicalizado ao Sindpd-RJ e ama 
futebol, terá à sua disposição uma 
quadra que poderá ser utilizada to-
das as quintas-feiras, das 21h às 22 
horas. O espaço Topo do Rio fica na 
rua Conselheiro Saraiva, 20, cober-
tura, Centro – RJ.
 As inscrições das equipes deverão 
ser feitas através do site do Sindpd-
RJ. O agendamento junto ao Topo do 
Rio será feito pelo Sindicato.
 Faça a inscrição da sua equipe no 
endereço http://sindpdrj.org.br/ins-
cricao-do-futebol.

Sindpd-RJ disponibiliza 
quadra para jogos de 
futebol

 O Sindpd-RJ abriu mais uma tur-
ma para o curso de Excel Avançado, 
parte integrante do Projeto de Qua-
lificação Profissional de Informática, 
aberto aos trabalhadores sindicaliza-
dos ao Sindpd-RJ e seus dependen-
tes.
 A nova turma, formada através do 
cadastro-reserva mantido pelo Sindi-
cato, iniciará suas atividades no dia 
27/06, das 18h às 20 horas, e terá 
duração de, aproximadamente, três 
meses.
 Os cursos oferecidos pelo Projeto de 
Qualificação Profissional de Informá-
tica são gratuitos e quem não for sin-
dicalizado poderá se sindicalizar no 
ato da inscrição.
 Mais informações e cadastramento 
através do Departamento de Forma-
ção, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 19 horas, pelo telefone 2526-2620 
ramal 226; ou pelo 
e-mail formacao@sindpdrj.org.br.

Projeto de Qualificação 
Profissional de 
Informática

Pré-Vestibular 
do Trabalhador

Aposentados no curso de Informática do Sindicato

 O Sindpd-RJ mantém, aos sábados, 
o Pré-Vestibular do Trabalhador, 
que visa preparar os alunos para o 
ingresso em universidades públicas. 
O objetivo é debater e atuar como 
projeto alternativo de educação, que 
desenvolva a leitura crítica da socie-
dade e possibilite construir instru-
mentos para transformá-la. O projeto 
não se resume em um curso prepa-
ratório para o vestibular, mas um 
instrumento para a construção de 
uma sociedade crítica, onde sejamos 
capazes de decidir nossos próprios 
rumos. 
 Em 2012 têm sido realizadas diver-
sas atividades em parceria com ou-
tros cursos pré-vestibulares sociais, 
entre elas aula multidisciplinar na 
Floresta da Tijuca e Domingo é Dia 
de Cinema. Essas atividades são fun-
damentais para que os alunos pas-
sem para a segunda etapa do vesti-
bular, pois geram conteúdo novo e 
diferenciado.
 Os interessados em mais informa-
ções devem entrar em contato com o 
Departamento de Formação do Sindi-
cato, através do e-mail 
formação@sindpdrj.org.br.

Acesse a página do Sindicato: 
www.sindpdrj.org.br

O esforço do Sindpd-RJ, da Fenadados e 
da CUT foi fundamental para a criação do 
Sindipesca-RJ

Fundado o Sindipesca-RJ
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Debates

 No Brasil, o trabalho infantil tem di-
minuído em ritmo muito lento a meta 
de erradicar até 2015 as suas piores 
formas, conforme compromisso do 
país com a ONU e a OIT. A CUT está 
fazendo sua parte na luta pela erra-
dicação do trabalho infantil e lançou 
uma Campanha nacional no dia 12 
de junho, em Aracajú-SE. 
 Em agosto de 2012 o Brasil reali-
za a 1ª. Conferência de Trabalho e 
Emprego Decente, que traz em um 
de seus quatro eixos temas como a 
erradicação do trabalho escravo e eli-
minação do trabalho infantil, em es-
pecial, as piores formas que cada um 
deles se apresenta. Como somos oti-
mistas, vamos participar com muita 
força da Conferência e reforçar o que 
já escrevemos no 2º Plano Nacional 
para Erradicação do Trabalho Infan-
til, além do que já aprovamos nas 26 
conferências estaduais realizadas em 
2011. O 2º Plano Nacional aponta di-
retrizes e metas, mas falta ao Estado 
e governos vontade política para dar 
andamento ao plano. 
 Abrimos um ciclo de desenvolvimen-
to ou de crescimento econômico com 
concentração de renda? Fico com a 
segunda opção. Os dados da PNAD 
2009 indicam a condenação de uma 
geração, e a permanência no subde-
senvolvimento sem investimento na 
educação de base, com crianças que 
se tornaram jovens sem educação e 
adultos aptos ao trabalho escravo. 
O bolo cresce para os mesmos, mas 
não vamos permitir que isso se repi-
ta, pois seria condenar o país e sua 
população. 
 Para piorar o quadro, em outra fren-
te o Fórum Nacional para Erradica-
ção do Trabalho Infantil – FNPETI 
protocolou  no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), em janeiro de 2011, 
o pedido de suspensão de emissão 
de alvarás de autorização de traba-
lho para crianças e adolescentes. 
Conforme levantamento o Brasil tem 
33.173 autorizações judiciais permi-
tindo o trabalho de adolescentes, no 
período de 2005 a 2011, de acordo 
com dados da Secretaria Nacional 
do Trabalho. Os juízes são os res-
ponsáveis pela emissão dos alvarás. 

Vamos acabar com o trabalho infantil!
A posição do CNJ é de que essa re-
comendação compete aos tribunais 
estaduais. O FNPETI encaminhou à 
CUT o mesmo documento. Observa-
mos que há o descumprimento pelo 
Brasil das Convenções 138 e 182 da 
OIT, encaminhamos estudo técnico 
para construção de um comentário/
denuncia na OIT sobre o caso. 

Dados
 Em 2004, o Brasil tinha 5,3 mi-
lhões de trabalhadores entre cinco e 
17 anos. Quatro anos depois, eram 
4,5 milhões. Em 2009, o número 
caiu para 4,3 milhões, de acordo 
com dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (Pnad) de 2009 
divulgada em setembro de 2010, úl-
tima que estratificou o trabalho in-
fantil. 
 Apesar de os dados apontarem que-
da na série histórica, o índice de tra-
balho infantil ainda é altíssimo no 
país, considerando o ritmo de cresci-
mento econômico nos últimos anos. 
O Brasil é hoje a 6ª economia do 
mundo e é inadmissível a quantidade 
de crianças e adolescentes que tra-
balham para sobreviver e/ou ajudar 
na renda familiar. Esse é o reflexo 

mais cruel do subdesenvolvimento, 
da concentração de renda, do capita-
lismo brasileiro. 
 Os dados confirmam uma tendên-
cia de queda lenta, o que nos leva a 
afirmar que, com esse ritmo o Brasil 
não vai cumprir até 2015 a meta de 
eliminar as piores formas de trabalho 
infantil. Em 2000 o Brasil se compro-
meteu junto à ONU com os oito Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio, 
com 24 metas, dentre as metas, er-
radicar as piores formas de Trabalho 
infantil até 2015. 
 A atividade que mais ocupa esse pú-
blico é a agrícola (34,6%). O índice, 
em 2008, era de 35,5% (faz parte da 
lista das piores formas). 
 Uma das principais dificuldades do 
combate ao trabalho infantil no cam-
po é a falta de escolas. Falta vontade 
política de levar escola para a área 
rural, que atenda dignamente as es-
pecificidades e o direito da criança do 
campo de ter uma educação voltada 
para o seu universo de convivência, 
para sua história e para sua cultu-
ra. Conforme foi definido na 1º Con-
ferência da Educação em 2010 e é 
também pauta histórica do MST e da 
Contag. 
 As atividades de subsistência – pro-
dução para consumo e uso próprio – 
ocupam 9,4% das crianças e adoles-
centes trabalhadores. O rendimento 
médio mensal de todos os trabalhos 
das pessoas de 5 a 17 anos de idade 
ocupadas aumentou de R$ 262, em 
2007, para R$ 269, em 2008 e R$ 
278 em 2009. 
Regiões
 A Pnad mostra que há uma diferen-
ça considerável entre as regiões no 
que diz respeito ao trabalho infan-
til. O Nordeste concentrava 437 mil 
dos 908 mil trabalhadores entre 5 e 
13 anos (48% do total). Já o Sudes-
te, com uma população 60% maior, 
tinha 182 mil. Apesar da liderança, 
o Nordeste foi a região que apresen-
tou maior redução entre 2008 e 2009 
nessa faixa etária, com a erradicação 
de 98 mil postos de trabalho infantil.
*Expedito Solaney é secretário nacio-
nal de Políticas Sociais da CUT
Fonte: CUT Nacional
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Software Livre

Sindicato tem projeto para se 
tornar Polo de Software Livre
 O Sindpd-RJ é a casa do trabalhador em Tecnologia da Informação, ou seja, é responsabilidade da diretoria da Casa estar em sintonia 
com os avanços deste setor em constante evolução. Diante disso, foi criado o Programa de Qualificação em Software Livre. O objetivo 
é, ainda no primeiro semestre de 2013, tornar o Sindpd-RJ num polo para certificação em Software Livre.
 Ainda em 2012 a diretoria espera concluir o projeto do portal do Sindpd-RJ na linguagem Joomla, transformando o site do Sindicato 
numa fonte de informação, pesquisa e interatividade.

- Qualificação dos trabalhadores
 O Sindicato montou um laborató-
rio para qualificação profissional, 
com cursos em plataforma Microsoft 

Veja as ações que o Sindicato já implementou
(windows, excel, powerpoint, word) e 
Software Livre (linux e openOffice). 
Destinado a trabalhadores sindica-
lizados ao Sindpd-RJ e seus depen-
dentes, o projeto já está recebendo 
inscrições pelo telefone 2516-2620, 
ramal 226, com o Departamento de 
Formação, de 2ª a 6ª feira, das 08h 
às 19h, ou pelo email formacao@sin-
dpdrj.org.br. Todos os cursos terão 
certificação do Sindpd-RJ.
- Ciclo de Palestras de Software 
Livre
 A diretoria do Sindpd-RJ, que é o 
Sindicato da categoria de Tecnolo-
gia da Informação, mantém, há mais 
de um ano, o projeto Ciclo de Pales-

Quer participar? Venha conversar 
conosco. O Sindpd-RJ fica na 

Av. Pres. Vargas, 502/12º andar – 
Centro – Rio de Janeiro. 
Telefone: (21) 2516-2620

 No dia 16 de junho foi iniciado o pro-
jeto piloto de facilitação do encontro 
das diversas comunidades de Sof-
tware Livre na sede do Sindpd-RJ. 
Neste evento, que durou o dia todo, a 
comunidade Ruby on Rio, que reúne 
desenvolvedores de Ruby no Rio de 
Janeiro.
 O objetivo do Sindicato é abrir suas 
portas para a realização desses en-
contros mensalmente, a fim de pro-
porcionar a troca de experiências 
entre os desenvolvedores das mais 
diversas linguagens de código aberto.

Encontro de Grupos 
de Usuários

tras de Software Livre, com objetivo 
de divulgar trabalhos e novas ideias 
da Comunidade de Software Livre do 
Estado do Rio. 
 Já passaram pelo auditório do Sin-
dicato palestrantes de diversas lin-
guagens e tecnologias, e a agenda 
continua repleta de eventos. O Ciclo 
de Palestras acontece quinzenalmen-
te, às segundas-feiras, das 19 às 21 
horas. 

Sindpd-RJ patrocina IV FSLDC 2012
 A cidade de Duque de Caxias rece-
beu, no dia 30/06, pela quarta vez, 
na Unigranrio, o Fórum de Software 
livre de Duque de Caxias - o FSLDC 
2012 , um dos maiores eventos de 
Software Livre do Rio de Janeiro. 
Este Fórum é usado como referên-
cia para a comunidade, que visa 
promover a utilização do Software 
Livre e incentiva a sua adoção no 
meio acadêmico e empresarial. O 
evento manteve a temática Tecnolo-
gia e Cultura Livre, apresentada por 
meio de palestras técnicas, painéis, 
minicursos e workshops, contando 
com a participação de alguns dos 
palestrantes que já passaram pelo 
Ciclo de Palestras do Sindpd-RJ nos 
encontros quinzenais realizados na 
sede do Sindicato. 
 Nesta quarta edição, o evento con-
tou com o patrocínio do Sindpd-RJ, 
que defende o uso de Software Livre, 
promove o desenvolvimento colabo-
rativo e incentiva os trabalhadores 
da área de TI a reforçar a filosofia 

Open Source. (http://ciclodepales-
tras.sindpdrj.org.br)

 O Sindpd-RJ apresentou, durante 
o evento, o painel Nerds de Batom, 
no qual trabalhadoras da área de TI 
debateram assuntos sobre o merca-
do de trabalho para as mulheres na 
área de tecnologia; os preconceitos 
sofridos no início de sua carreira ou 
a diferença de salário, por serem mu-
lheres; e maior qualidade no atendi-
mento quando exercido por mulhe-
res, devido à calma e paciência no 
ambiente de trabalho. 
 O painel contou com a presença 
das palestrantes Carol Souza, Eliane 
Domingos, Desiree Santos e Viviane 
Souza, e foi bem recebido pelo públi-
co durante a apresentação. Para as 
mulheres da área que sofreram ou 
sofrem preconceitos, é importante 
buscar o Sindicato, que tem como 
missão defender os trabalhadores e 
trabalhadores de tecnologia.

Nerds de Batom

Encontro da comunidade ruby
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#Internationalfail – Reuters divul-
ga matéria afirmando que Lula é ex 
presidente da Argentina.

#Aerofail – Vidros do STF foram da-
nificados por uma onda de choque 
gerada pela passagem de duas aero-
naves, durante a cerimônia de troca 
da Bandeira Nacional, em Brasília.

#Riopatrimôniomundial - O Rio 
passou a ser patrimônio da huma-
nidade devido ao belo cenário que 
se encontra na Zona Sul. Só na 
Zona Sul?

#Bravo - Vereador que faltar ao tra-
balho será descontado. Das 71 ses-
sões ordinárias e extraordinárias 
realizadas no primeiro semestre de 
2012, 12 caíram por falta de quó-
rum.

#Blefenaeducação - Brasil tem oito 
instituições entre as 20 melhores 
universidades da América Latina. 
Na verdade, o Brasil só ganha do 
México, pela análise do número de 
universidades em relação à popula-
ção.

#Contasuja - TSE autoriza candida-
tos ‘contas sujas’ nas eleições. Ago-
ra, os políticos que foram barrados 
em 2010 poderão concorrer às elei-
ções municipais em 2012.

Assuntos que o povo
está comentando

 Em substitutivo apresentado nesta 
quarta-feira (4) por meio do site e-
Democracia, o relator do Projeto do 
Marco Civil da Internet (PL 2126/11), 
deputado Alessandro Molon (PT-RJ), 
tornou mais explícitos direitos do 
internauta já estabelecidos na pro-
posta original do governo. A previsão 
dele é que o texto seja votado pela co-
missão especial na próxima semana, 
antes do recesso parlamentar.
 O substitutivo garante ao usuário de 
internet o direito à inviolabilidade da 
intimidade e da vida privada, tal qual 
consta na Constituição brasileira, 
assegurado o direito à sua proteção 
e à indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação. 
O projeto original garantia apenas o 
direito do usuário à inviolabilidade e 
ao sigilo das suas comunicações pela 
internet.
 Outro direito do usuário de internet 
garantido pelo substitutivo é a “ma-
nutenção da qualidade contratada 
da conexão à internet”. O texto ori-
ginal trazia alguns condicionantes 
para esse direito, que foram retirados 
do texto. “A manutenção da qualida-
de contratada deve ser um direito in-

Substitutivo ao marco civil torna 
mais explícitos direitos do internauta

questionável, cuja interpretação já se 
encontra adequadamente construída 
na legislação de defesa do consumi-
dor”, explica.
 A proposta também prevê, como di-
reitos dos usuários, a não suspensão 
da conexão à internet, salvo por dé-
bito decorrente de sua utilização, e 
informações claras e completas nos 
contratos de prestação de serviços. 
Esses direitos foram mantidos no 
substitutivo.
Neutralidade de rede
 A proposta garante que a internet no 
Brasil terá como um dos princípios 
para seu uso a preservação e garan-
tia da neutralidade de rede – o que 
significa que todo pacote de dados 
que trafega na Internet deve ser tra-
tado de maneira equânime, sem dis-
criminação quanto ao conteúdo, ori-
gem, destino, terminal ou aplicativo. 
“Um provedor de serviços de internet 
não poderá tratar diferentemente um 
serviço online de vídeo de uma em-
presa concorrente, em benefício de 
um serviço análogo gerenciado por 
ele, por exemplo”, esclarece Molon.

Fonte: Agência Câmara
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Convênios

Veja nossos convênios:

Academia
Academia Exercity 
Agências de turismo
JusTour Agência de Viagens e Turismo 
Viva Rio Turismo 
Auto Escola
Auto escola Rio de Janeiro
Colégio
Oga Mitá Escola
Colégio Batista  Shepard
Curso Mag de Cascadura Ltda 
Cooperativa Educacional da Região de 
Jacarepaguá CEREJA 
Colégio Graham Bell (Sinttel - Rio) 
Clínicas
Classident 
DenteCross Assistência Odontológica 
Jorge Avellar

Núcleo Psicanalítico do Rio de Janeiro 
Cursos
Bit Company 
CCAA
FISK 
YES 

NSI Training  
Exames Laboratoriais
All-Lab Laboratório de Análises Clíni-
cas 
Farmácias
Saúde Homeopática Ltda-ME 
Farmabox 
Hotéis/Pousadas
Pousada Suarez – Penedo 
Pousada Sintell
Colônia de Férias UNCPS
Pousada Villa Harmonia Paraty
Pousada Arcobaleno 
Campos de Provence 
Lazer
Paradiso clube
Rio Water Planet 
Lojas
M. Wanna
Casa e Cozinha Campo Grande
Óticas 
Óticas Carol S.A.
Socorro dos Óculos 
Restaurantes
Estrela do Sul 
Seguros
Sinaf Seguros 
Rio D´ouro 
Corretora de 
Seguros 

Acesse a página do Sindicato e confira os convênios na íntegra.

Universidades
La Salle Instituto Superior de Educa-
ção 
Universidade Gama Filho 
SUESC 
Universidade Estácio de Sá 
Fabel
Unicarioca 
UniverCidade - Centro Universitário 
da Cidade do Rio de Janeiro
UCB - Universidade Castelo Branco
FIJ - Faculdades Integradas de Jaca-
repaguá
UVA - Universidade Veiga de Almeida 
Faculdade Moraes Junior 
Novos convênios:
AVM Faculdade Integrada (Cândido 
Mendes)
Centro Universitário Augusto Motta 
(UNISUAN)
Organizações Hé-
lio Alonso de Edu-
cação e Cultura
Advogado
Especializado em 
inventários judi-
ciais e extrajudi-
ciais, testamentos, 
arrolamentos, partilhas, legalizações 

imobiliárias e demais atos per-
tinentes ao direito das suces-
sões.

SOS Crianças 
Desaparecidas
  O Sindpd-RJ cumpre a tarefa social  
de apoiar a Fundação para a Infância 
e Adolescência (www.fia.rj.gov.br) na 
procura por crianças desaparecidas.
  O programa SOS Crianças Desapa-
recidas é uma ação integrada à Rede 
Nacional de Identificação e Localização 
de Crianças e Adolescentes Desapa-
recidos (REDSAP), de alcance nacio-
nal, voltada para localizar crianças e 
adolescentes desaparecidos através de 
fotos divulgadas na mídia em geral e 
pesquisa em abrigos, com o objetivo de 
reintegrá-las às famílias. A ação visa 
também a implantação da cultura da 

Nosso Olhar identificação, evitando assim o desa-
parecimento de crianças em locais de 
grande concentra-
ção de pessoas.
NOME: Gabriel An-
gelo S. de Souza 
IDADE: 16 anos
D E S A P :  
15/01/2012
LOCAL DO DESAP: 
Zona Norte - RJ 
SITUAÇÃO: Saiu de 
casa e não retornou 

NOME: Maria  Vitória do 
E. S. Silva 
IDADE: 04 anos
DESAP: 09/12/2011
LOCAL DO DESAP: Rio 
de Janeiro  - RJ 
SITUAÇÃO: Rapto por 
familiar

NOME: Nicolas Fu-
zaro Mori
IDADE: 05 anos 
DESAP:28/05/2001
LOCAL DO DESAP: 
Catigua  - SP
SITUAÇÃO: Rapto 
por estranho
NOME: Thaís de 
Lima Barros 
IDADE: Atualmente 
17 anos

Desaparecida:
 22/12/2002

LOCAL DO DE-
SAP: Zona oeste 
- RJ 
SITUAÇÃO: Rap-
to por estranho 



Alexandre Anderson de Souza

Defensor da Baía de Guanabara, Alexandre Anderson, 41, mesmo após sofrer ameaças 
de morte, e ser incluído no Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos 
da Presidência da República, segue firme na luta para que a exploração da Baía de Gua-
nabara seja sustentável. Presidente da Associação Homens do Mar (Ahomar), Alexan-
dre é reconhecido por inúmeras entidades internacionais e nacionais, e foi homenageado 
duas vezes na Rio+20, pela Alerj e pela ONU.
Alexandre compareceu à sede do Sindpd-RJ para fazer depoimento sobre a luta pela pre-
servação da Baía, e deu entrevista exclusiva à revista Inform@ção. Confira:

Inform@ção – O que vem a ser a Aho-
mar?

Alexandre – A Associação representa 
pescadores artesanais de sete municí-
pios da Baía de Guanabara. 

Inform@ção – Qual é a principal luta 
da Ahomar?

Alexandre – Nossa luta é pela preser-
vação da Baía de Guanabara, que está 
sendo envenenada por impactos socio-
ambientais provocados pela indústria 
do petróleo e gás, em especial, pela 
Petrobras. Desde 2007 denunciamos 
sistematicamente as violações e crimes 
ocorridos na construção do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (Com-
perj).

Inform@ção – Quais são os sintomas 
desses impactos socioambientais na 
Baía?

Alexandre – No ano de 2000 houve 
um grande vazamento de óleo, que 
atingiu muito intensamente a Baía. A 
Petrobras, responsável pelo desastre 
ambiental, apenas disfarçou o resulta-
do desse impacto. Os pescadores não 
foram indenizados nem houve limpeza 
do ambiente, pois o óleo acabou indo 
para o fundo do mar. Os projetos da 
petrolífera, ao contrário do que se es-
perava, aumentaram, criando mais 
poder impactante. O resultado é que a 
variedade de peixes diminuiu dramati-
camente. 

Inform@ção – A mídia tem dado visibi-
lidade a crimes de morte ocorridos con-
tra militantes da Ahomar. Como está o 
andamento das investigações policiais?

Alexandre – Nada tem sido desvenda-
do. O primeiro assassinato aconteceu 

em 2009, o segundo em 2010, e am-
bos estão sem solução. Em junho deste 
ano, logo após a Rio+20, os companhei-
ros pescadores Almir Nogueira de Amo-
rim e João Luiz Telles Penetra (Pituca), 
membros da Ahomar, foram brutal-
mente assassinados. Eu mesmo já sofri 
mais de um atentado e as ameaças de 
morte são frequentes, principalmente 
quando intensificamos as denúncias 
sobre os impactos relacionados ao 
Comperj. Tudo indica que há interes-
ses sendo contrariados, pois estão en-
volvidos nesse grande empreendimento 
não só a Petrobras, mas suas emprei-
teiras. O clima na Baía é de medo.

Inform@ção – O que a Ahomar espera 
da sociedade?

Alexandre – Solidariedade. Várias enti-
dades nacionais e internacionais, entre 
elas a Ordem dos Advogados do Brasil 
e a Justiça Global, acabam de assinar 
um manifesto de Repúdio pelo Assas-
sinato dos Pescadores da Ahomar, exi-
gindo que as autoridades do Estado do 

Rio de Janeiro e do Estado Brasileiro 
adotem providências imediatas para 
investigar os fatos criminosos já am-
plamente denunciados.

Inform@ção – O que a Ahomar preten-
de fazer daqui para a frente?

Alexandre – Intensificar a mobiliza-
ção e a luta, ampliando nossa área de 
abrangência para tratar também de 
questões que afetam os pescadores e a 
população. Mas para isso precisamos 
de muito apoio, que, diga-se de pas-
sagem, encontramos no Sindpd-RJ, 
na Fenadados e na CUT, que nos aju-
daram a estender nosso trabalho para 
todo o estado do Rio de Janeiro, com 
a fundação do Sindicato dos Pescado-
res do Estado, o Sindipesca. Através da 
organização sindical é possível abordar 
mais pontualmente todos os problemas 
que envolvem a atividade da pesca ar-
tesanal, como acontece hoje nos esta-
dos de Santa Catarina e Piauí, onde o 
movimento é forte.

Entrevista
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