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Editorial

Inflação alta não é desculpa 
para achatar salários

 Setores da imprensa conservadora reverberaram, no 
início de maio, declarações de algumas autoridades 
públicas e consultorias financeiras, que defendiam 
reposição menor para os salários em função de um 
possível descontrole da inflação. Isso é inadmissível!

A classe trabalhadora não vai mais admitir ser chama-
da para pagar a conta das mazelas econômico-finan-
ceiras do patronato, que, na hora dos lucros altos, não 
lembra que a produção é garantida pelo empregado, 
muitas vezes mal pago e submetido a más condições 
de trabalho.

 Revoltadas com esse movimento conservador, as cen-
trais sindicais, entre elas a CUT, à qual o Sindpd-RJ 
é filiado, lançaram manifesto contra a criminalização 
dos aumentos salariais, alertando que “existe uma 
campanha para deter o ímpeto reivindicatório das ca-
tegorias que estão em campanha salarial”.

 A diretoria do Sindpd-RJ não só concorda com a po-
sição das centrais, como alerta os trabalhadores para 
que não se deixem convencer por argumentos falacio-
sos, que só servem aos interesses dos poderosos.

 Lembramos que pesquisa do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Die-
ese), publicada em março, comprovou que, em 2010, 
89% das categorias de trabalhadores na indústria, co-
mércio e serviços tiveram aumento real de salário. É a 
maior proporção de negociações acima da inflação de 
toda a série, iniciada em 1996. Conforme o levanta-
mento, a proporção de negociações com ganhos reais 
(acima da inflação) superiores a 3% alcançou 15% dos 
acordos. Em 2009, essa parcela foi de apenas 5%. 

 Em 2011 queremos que essa estatística seja ainda 
mais favorável para a classe trabalhadora em geral, e 
para a categoria de TIC em particular, e, para alcan-
çarmos esse objetivo, não mediremos esforços.

Jurídico

 No final do ano forense e próximo ao período de re-
cesso da Justiça do Trabalho, a advogada Katia Gra-
neiro Seixas, que compõe o Departamento Jurídico 
do Sindpd-RJ, foi procurada por uma empregada da 
categoria que, às vésperas de dar à luz seu filho, foi 
surpreendida com uma medida arbitrária da empre-
sa empregadora, que cancelou o plano de saúde, em 
razão do encerramento das atividades decorrente de 
sua absorção pelo grupo Gomaps Gestão e Serviços de 
Informática Ltda.
 Em decorrência do estado avançado de gravidez da 
trabalhadora, foi utilizada uma medida emergencial 
nos últimos dias de funcionamento da Justiça do 
Trabalho, antes do recesso forense, e foi garantida a 
concessão de liminar possibilitando que a empregada 
tivesse seu filho em clínica particular. 
 A criança nasceu no início de fevereiro. Mãe e filho es-
tão gozando do benefício da licença-maternidade até o 
término da estabilidade gestacional, graças à atuação 
do Departamento Jurídico do Sindpd-RJ.

Sindpd-RJ garante direito de 
trabalhadora que teve plano de 
saúde cancelado pela empresa
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Datasus

 Os trabalhadores do Datasus  lu-
tam sistematicamente para que 
seja implantado um Plano de Car-
reiras, que contemple as situações 
específicas da categoria. 
 Em março deste ano, a diretoria 
do Sindpd-RJ participou de reu-
nião, no Rio de Janeiro, que tratou 
da questão, desta vez com a inter-
locução do Secretário da Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participati-
va do Ministério da Saúde Odorico 
Monteiro, que garantiu que procu-
raria atender todas as demandas, 
lutando para que a Gratificação e 

Trabalhadores do Datasus querem Plano de Carreiras próprio
o Plano de Carreiras Específicos 
fossem aprovados. O encontro teve 
a participação do Secretário, do di-
retor Gadelha e do corpo funcional 
do Datasus, além da representação 
Sindical (Edna Rosa e André Pi-
mentel). Até o momento, no entan-
to, nada foi resolvido.
 Firmes em seu propósito de lutar 
para que os trabalhadores conquis-
tem seus direitos, o Sindpd-RJ e o 
Sintrasef-RJ realizaram assem-
bleia no Datasus, no dia 30/05, 
quando os servidores aprovaram o 
encaminhamento de  um Plano de 

Carreiras Próprio. Como medida 
de emergência, decidiram aprovar 
uma proposta elaborada pelo Diee-
se, que cria uma nova Gratificação 
de Atividade e mantém as de De-
sempenho que existem atualmente.
 Ficou decidido também que os sin-
dicatos (Sindpd-RJ e Sintrasef-RJ) 
e a Condsef comecem as negocia-
ções através do Secretário da SGEP 
(Secretaria de Gestão Estratégica 
e Participativa) Odorico Monteiro, 
que se mostrou receptivo às reivin-
dicações dos servidores.

Proderj

 O Proderj - Centro de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 
do Estado do Rio de Janeiro 
vem sofrendo um processo de 
sucateamento visível a olho nu. 
A autarquia é administrada sem 
qualquer plano de metas, ou seja, 
não existe um projeto de gestão. 
Melhor dizendo: ao que tudo 
indica, existe, sim, um projeto de 
desqualificação do Proderj e de 
seus funcionários. 
 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, 

Precarização do Proderj deverá 
ser debatida em seminário

ouvimos falar da importância do 
Proderj em qualquer reunião, mas 
o que ainda não ouvimos, e muito 
menos nos foi apresentado, é um 
projeto que reflita tudo que é dito 
sobre sua importância estratégica 
para o governo do estado.
 Na luta para quebrar este 
processo de desmanche do 
Proderj as representações dos 
trabalhadores (CUT-RJ, Sindpd-
RJ e Ascpderj) estão construindo 
uma proposta de discussão sobre 
o futuro da autarquia, seu papel 
na administração estadual e a 
importância do seu fortalecimento 
para a criação e implantação de 

políticas de Informática Pública.
 A realização do seminário é 
uma reivindicação histórica dos 
trabalhadores. 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 Autarquia, como também 
um comparativo com outras 
políticas e modelos de gestão, 
tratamento de dados públicos e 
serviços prestados por empresas 
públicas estaduais aos cidadãos.

 O projeto da Secretaria de Apo-
sentados do Sindpd-RJ é, segundo 
a diretora Vera Martins, uma das 
responsáveis pela pasta, estreitar 
os laços com os aposentados da ca-
tegoria, promovendo debates e ati-
vidades de esporte e lazer.
 Colocando a ideia na prática, a di-
retora participou de uma reunião 
dos aposentados do Proderj no 
restaurante Verdana, em Niterói, 
quando confraternizaram e debate-

Aposentados do Proderj fazem encontro em Niterói
ram questões ligadas ao rumo que 
a autarquia vem tomando, pois na 
avaliação de alguns a instituição 
está desacreditada. Diante disso, 
foi ventilada a possibilidade de se 
criar, ou não, uma associação es-
pecífica para os inativos, ideia que 
esbarrou na constatação de que 
não existe estrutura e logística 
para dar tal passo.
 Um dos assuntos que mais ani-
mou os aposentados presentes foi 

a história pioneira do Proderj de 
Niterói, com a fusão dos estados 
do Rio de Janeiro e da Guanabara. 
“De lá para cá, muita coisa aconte-
ceu, mas marca a vida desses ser-
vidores o pioneirismo negativo que 
ficou caracterizado pelo início das 
terceirizações na autarquia, já em 
1983, com a interferência da Bio-
data”, afirma a diretora Vera.
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Proderj

 No dia 31 de maio mais de 70 tra-
balhadores estiveram reunidos no 
hall da Presidência do Proderj, para 
debater o descaso do governo esta-
dual e do presidente da autarquia 
Paulo Coelho, em agendar reunião 
para retomar a mesa de negociação 
iniciada em 2009.
  A manifestação foi decidida pelos 
servidores, em assembleia, com o 
objetivo de protestar contra as me-
didas aplicadas aos trabalhadores 

 O art. 16 do Plano de Cargos e 
Vencimentos do Proderj prevê a 
possibilidade de contratação de 70 
profissionais para cargos comissio-
nados, sendo que 30% destes (21) 
podem ser providos por quem não 
faz parte do quadro de pessoal per-
manente da Autarquia.
 Essa questão é tão grave, que já foi 
alvo de ajuizamento de uma ação 
popular, questionando o excessi-
vo número de extra-quadros. Em 
resposta, a Procuradoria Geral do 
Estado ajuizou uma Arguição de 
Inconstitucionalidade contra o art. 
16 do Plano de Cargos, objetivando 
não ficarem limitados ao percentu-
al de 30%, mas teve sua reivindica-
ção negada. O limite de 21 traba-
lhadores foi mantido pela Justiça, 
e o Proderj foi obrigado a exonerar 
diversos contratados.

Proderj insiste em desrespeitar limite 
de contratação de trabalhadores extra-quadro

 Com o passar do tempo, entre-
tanto, a gestão da Autarquia pa-
rece que “esqueceu” os limites le-
gais, e recomeçou as contratações 
de alguns ex-servidores da Casa, 
que teriam sido reintegrados como 
extra-quadro sob o argumento de 
que, nesse caso, esses servidores 
não entrariam no limite de 21 ser-
vidores. Pura falácia. Quando esses 
servidores retornam, eles recebem 
outra matrícula.
 Segundo Ricardo Pires Gamelei-
ro, aposentado do Proderj, “em 
17/03/2011 uma servidora foi 
aposentada e, no mesmo dia, foi 
admitida como extra-quadro, com 
outra matrícula e descontando 
INSS, quando o servidor efetivo (do 
quadro permanente) desconta para 
o Rioprevidência. Isso demonstra 
que há alguma coisa estranha, pois 

o número de servidores que se apo-
sentam e retornam ao Proderj como 
extra-quadro aumenta a cada dia”.
“Pesquisas efetuadas no Diário 
Oficial, confrontando exonerações 
e admissões até o mês de abril de 
2011, demonstram que até aquele 
período existiam 26 extra-quadro, 
quando somente poderia haver 21. 
E mais, com certeza, recebendo al-
tíssimas GEE´s, enquanto os ser-
vidores do quadro efetivo ganham 
míseros valores”, complementa Ga-
meleiro.
 Parece que a única solução é de-
nunciar o presidente do Proderj pe-
rante o Ministério Público, por cri-
me de improbidade administrativa, 
denúncia esta que já está sendo 
preparada por alguns servidores.

Mobilização dos trabalhadores do 
Proderj cresce a cada dia

em estágio probató-
rio, que estão sen-
do discriminados e, 
quem sabe até in-
tencionalmente, em-
purrados para fora 
da autarquia, pois, 
ao invés de dar a 
eles o direito a um 
salário digno e den-
tro do mercado de 

Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (TIC) no serviço público 
(federal e municipal), a direção do 
Proderj prefere tratá-los com des-
caso e desrespeito, obrigando-os 
a assinar o ponto na mesa da se-
cretária ou mesmo nas antessalas 
das diretorias, onde tem mais extra 
quadro que trabalhador do quadro 
efetivo.
 Durante o encontro os trabalhado-
res ficaram apreensivos quando foi 
mostrada a foto do Secretário Sér-
gio Ruy, representante do Planeja-

mento e do presidente Paulo Coe-
lho, no 4º Congresso do Conselho 
Nacional de Secretários de Estado 
da Administração (CONSAD), ocor-
rido no final de maio. Com a fala 
intitulada de “ESCADA ROLANTE 
PERTO DO FIM”, o governo tentou, 
durante o evento, caracterizar ser-
vidores públicos como trabalhado-
res que crescem em suas carreiras 
de forma fácil e sem esforço. Men-
tira deslavada, pois alcançar o topo 
de suas carreiras, para a grande 
maioria do funcionalismo, não leva 
menos do que 20 ou 30 anos de 
muito trabalho diário. O governo 
considera isso uma vida fácil? 
 As representações dos trabalha-
dores vão se reunir com repre-
sentantes dos servidores federais 
para debater as deliberações do 
referido congresso, pois o saco 
da maldade do governo de Sérgio 
Cabral ainda não foi totalmente 
aberto.

Trabalhadores protestam contra descaso 
da diretoria do Proderj



5

IplanRio

Campanha Salarial – 2011 
é hora de aprendermos com as falhas do passado
 A primeira mesa de negociação 
da Campanha Salarial 2011/2012 
será no dia 14 de Junho, às 10 ho-
ras, na Procuradoria Geral do Mu-
nicípio quando, finalmente, será 
iniciada a discussão do Acordo Co-
letivo. 
 Vale ressaltar que, nesse ano, os 
trabalhadores da IplanRio têm 
uma vantagem real, que é o pra-
zo dado pelo Tribunal Regional do 
Trabalho para resolução de algu-
mas pendências da administração 
da Empresa para com seus funcio-
nários, trunfo conseguido depois 
da IplanRio ter entrado, em 2010, 
com dissídio de greve contra seus 
empregados,  após uma paralisa-
ção de apenas duas horas para 
reivindicar melhores condições de 
trabalho. 
 No ano passado o Sindicato e os 
trabalhadores conseguiram alcan-
çar uma mobilização nunca antes 

Pendências da administração da IplanRio para com seus trabalhadores
 A situação dos trabalhadores da 
IplanRio piora ano após ano, com 
uma sequência de administrações 
que não reconhecem o imenso pas-
sivo gerado por gestores que des-
respeitam o PCS e sequer avaliam 
formas e prazos.
 Gerir bem a máquina pública, evi-
tando um passivo de dívidas cada 
vez maior, também é responsabili-
dade dos administradores, e, para 
isso, bastaria executar as avalia-
ções como especificado, que fosse 
feita previamente a solicitação de 
orçamento de cada ano, para que, 
dessa forma, fosse válida a alega-
ção de não liberação de orçamento 
para o pagamento. Sem cumprir 
a parte que lhes cabe e sem soli-
citar o orçamento necessário, fica 
impossível para os trabalhadores 
aceitarem as desculpas vazias da-
das ao longo dos anos.
 O discurso velho e tosco já não 
cola. Os trabalhadores não querem 
mais ouvir que “se nós os trabalha-

dores não formos “razoáveis” com a 
empresa, o passivo se transformará 
em algo tão grande que pode cul-
minar com a extinção da mesma”. 
Para qualquer indivíduo de inte-
ligência média, essa conversa só 
pode soar como uma ameaça vela-
da. A verdade é que, se há passivo, 
a culpa só pode ser atribuída aos 
próprios administradores da Iplan-
Rio, que têm tratado desrespeitosa-
mente a administração pública ao 
longo dos anos.

Pontos para reflexão 

– Desde o Acordo Coletivo de 2001 
se arrasta a conclusão da Comis-
são de Estudos sobre Metas de Pro-
dutividade. Esse ano, finalmente, 
conseguimos o término dos traba-
lhos, porém ainda é aguardada a 
decisão da administração da Iplan-
Rio. Esperamos que esta seja posi-
tiva e que leve em consideração o 
ano do início das discussões, para 

que não seja necessária uma ação 
de descumprimento de Acordo Co-
letivo. Nossos direitos devem ser 
respeitados!
– A revisão do Plano de Cargos e 
Salários (PCS), embora tenha como 
data de conclusão o dia 30 de ju-
nho próximo, ainda não foi con-
cretizada e os representantes dos 
trabalhadores e Dieese, em ne-
nhum momento, foram chamados 
à participação, caracterizando o 
descumprimento do acordado em 
audiência no Tribunal Regional do 
Trabalho. 
 Em reuniões descentralizadas dos 
trabalhadores com os representan-
tes do Sindpd-RJ, foi manifestada 
a vontade de requerer judicialmen-
te explicações assim que o prazo 
expire. A vontade do trabalhador 
será sempre respeitada.
– Execução e Calendário de Pa-
gamento das avaliações de mérito 
atrasadas, sofrendo do mesmo mal 
que a revisão do PCS.

vista na IplanRio, e o desejável é 
que, em 2011, essa união seja ain-
da maior. 
Será que a insatisfação de todos 

pode ter sido o fator motivador da 
última pesquisa de Clima Organi-
zacional não ter sido divulgada? 

A hora é de mobilização!

Campanha Salarial 2010 mobilizou trabalhadores
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Confira, abaixo, o que está em negociação:

Dataprev aceita Acordo Coletivo de um ano

Dataprev

Mesa específica 
sobre Concursos
 No dia 17 de maio ocorreu, em 
Brasília, mesa específica sobre 
concursos. Na ocasião, a Dataprev 
respondeu aos questionamentos 
feitos pela Comissão de Concur-
sados de 2010 através de ofícios 
encaminhados à Empresa pelo 
Sindpd-RJ e pela Fenadados. 
 Ficou estabelecido, durante a reu-
nião, que a Dataprev encaminhará 
à Fenadados a relação dos concur-
sados de 2008 que ainda não foram 
chamados. A empresa também se 
comprometeu em seguir a ordem 
do concurso de 2010, mesmo com 
a realização do concurso de 2011. 
 A representação dos trabalhado-
res deixou registrada, em ata, a 
sua preocupação com o fato de que 
a Dataprev informou que manterá 
um cadastro de reserva com mais 
de 3000 aprovados após o concur-
so de 2011, o que trouxe incertezas 
para os trabalhadores.
Mesa de Negociação da 
Campanha Salarial 2011/2012
 No dia 18 de maio foi realizada a 
3ª Mesa de Negociação com a Data-
prev, dando sequência ao processo 
negocial da Campanha Salarial.

 No encontro, a Coordenação Na-
cional de Campanha Salarial, da 
qual o Sindpd-RJ faz parte, fez 
cobranças à Dataprev quanto ao 
PPLR 2011. Como resposta, rece-
beu da Empresa a minuta para as-
sinatura do PPLR – Plano de Parti-
cipação nos Lucros e Resultados, a 
ser pago em 2012. A Coordenação 
também cobrou a empresa sobre a 
data de pagamento do PPLR 2010.
Conselho de Administração
 Ficou firmado, conforme portaria 
026/2011 do MPOG (Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Ges-
tão), a criação do Conselho de Ad-
ministração da Dataprev, no qual 
os trabalhadores e trabalhadoras 
terão representatividade. Também 
ficou acertada a criação de comis-
são paritária para estabelecer o 
Conselho e realizar as eleições dos 
membros do novo grupo de traba-
lho.
Anistiados
 Ficou acordado, entre as partes, o 
compromisso de constituir reunião 
específica sobre a situação dos tra-
balhadores anistiados. Para isto, a 
Fenadados encaminhará às entida-

des filiadas os procedimentos ne-
cessários para a referida ação.
Proposta econômica demora e
é alvo de protestos
 Os representantes dos trabalha-
dores demonstraram, na 3ª mesa, 
grande insatisfação com o fato de, 
após quase dois meses da entrega 
da Pauta de Reivindicações, a Da-
taprev não tenha respondido glo-
balmente às reivindicações dos tra-
balhadores. 
 Somente na 4ª mesa, realizada no 
dia 8 de junho, na Bahia, a Data-
prev, após pressão da representa-
ção dos trabalhadores, apresentou 
proposta econômica, que frustrou 
as expectativas dos trabalhado-
res ao oferecer reajuste linear de 
6,51% dividido em duas partes: 
3,255% sobre o salário de abril, 
pago em maio; e a partir de no-
vembro, 3,145% sobre o salário de 
outubro. A coordenação de Campa-
nha Salarial considerou a proposta 
da Empresa uma afronta aos tra-
balhadores.

Parlamentar se compromete com a luta dos ORTs da Dataprev

 A diretoria do Sindpd-RJ represen-
tada pelos diretores Mario Melo e 
Fernando Duarte, da Secretaria de 
Anistiados, procurou o Deputado 
Federal Erivelton Santana (PSC/
BA), em busca de apoio para a luta 
por justiça para os companheiros 

e companheiras ORTs da Dataprev.
 Em reunião com o parlamentar, 
no dia 19 de maio, o deputado que 
é relator do projeto se comprome-
teu a buscar os meios para que o 
trâmite do PL 898/2008 corra com 
rapidez.

 A Dataprev iniciou a campanha 
salarial 2011/2012 com a propos-
ta de Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) com vigência de dois anos, o 
que não foi aceito pela representa-
ção dos trabalhadores. Após inten-
so debate, a Empresa acabou por 
acatar a reivindicação dos traba-
lhadores e o ACT ora em processo 

negocial terá validade de 12 meses.
 São tantas as pendências a serem 
negociadas com a Empresa, que 
assuntos não diretamente relacio-
nados ao ACT têm sido tratados 
concomitantemente, numa tentati-
va de resolver a maior quantidade 
possível de demandas da categoria.

 Com a aprovação do PL, os ORTs 
da Dataprev serão reencaminhados 
para os seus postos de trabalho, 
seja na Empresa ou nos postos do 
INSS, onde prestavam serviços an-
teriormente.
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Dataprev

 O Sindpd-RJ está propondo Ações 
Trabalhistas em favor do trabalha-
dor  com jornada contratual sema-
nal de 40 horas (8 horas por dia) 
que recebe horas extras, para rei-
vindicar a diferença dessas horas, 
tendo em vista que o divisor, para 
se apurar o salário-hora, deve ser 
200 e não 220, como faz a Data-
prev. 
 É importante esclarecer que, para 
os sócios que estejam em dia com 
o Sindicato, o serviço será gratuito. 
Independentemente das Ações Tra-
balhistas, o Sindpd-RJ entende 
que a Dataprev, enquanto empresa 
pública, deve corrigir tal irregula-
ridade, adotando um critério único 
para todos os trabalhadores. Para 
tanto, irá solicitar a mediação atra-
vés do Ministério Público do Traba-
lho.

 Após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) ter confirmado a sentença que determina a concessão de pro-
moções por merecimento, em março de 2003, com o pagamento de um nível salarial, o Sindpd-RJ protocolou 
petição na 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, requerendo o cumprimento da  sentença com o imediato 
pagamento de um nível, pois o Sindicato entende que houve trânsito em julgado favorável aos trabalhadores, 
apesar de ainda estar tramitando em Brasília o Agravo de Instrumento.
 A juíza preferiu aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento e o Sindpd-RJ requereu a reconsideração da 
Juíza. Quando houver despacho, iremos divulgar os próximos passos do processo.

 O Departamento Jurídico do Sindpd-RJ irá solicitar ao Ministério Públi-
co Federal que investigue os procedimentos relativos ao concurso público 
de 2008, devido às dúvidas a respeito da legalidade de prorrogação do 
mesmo.
 O Sindicato entende que a prorrogação, uma vez determinada, teria que 
ser em período de doze meses, igual ao do prazo do concurso, e não ape-
nas de seis meses como fez a Dataprev. 
 O Departamento Jurídico do Sindpd-RJ aguardará o entendimento do 
Ministério Público para dar prosseguimento aos trâmites necessários.

Sindpd-RJ conquista vitória importante na justiça 
do trabalho: nível salarial será majorado

Diferenças de horas extras: 
Sindpd-RJ irá ao Ministério 
Público do Trabalho

Prorrogação do Concurso Público de 2008: Sindpd-RJ 
irá ao Ministério Público Federal 

 Os trabalhadores da Dataprev que têm plano de saúde da GEAP estão 
sendo surpreendidos, dia após dia, pela descoberta de que seu médico de 
confiança foi descredenciado do plano.
 A diretoria do Sindpd-RJ, preocupada com essa situação, procurou sa-
ber com alguns profissionais da saúde o que havia acontecido, e a res-
posta que recebeu foi uma só: a GEAP está mandando cartas de descre-
denciamento, sem sequer chamar o até então credenciado para negociar 
ou mesmo para dar uma razão plausível para a medida.
 Lembramos aos trabalhadores da Dataprev que temos um representante 

no Conselho Consultivo da GEAP. Dúvidas e reclamações de-
vem ser levadas a esse companheiro, para que ele cumpra seu 
papel de representante da categoria junto ao Plano de Saúde.
 É importante também que todos saibam que no dia 8 de julho 
haverá eleição para escolha do novo representante dos traba-
lhadores da Dataprev no Conselho Consultivo da GEAP, e que o 
voto de cada um dará ao eleito legitimidade para falar em nosso 
nome. Escolher esta representação com consciência é a saída 
para termos mais voz e recebermos melhor tratamento, pois 
nada tem sido informado à categoria sobre esses problemas 
que afetam a saúde de todos.

GEAP descredencia profissionais de alto 
nível sem qualquer satisfação

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

nossos informativos.
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Serpro

 A próxima mesa de campanha sa-
larial dos trabalhadores e trabalha-
doras do Serpro deverá ocorrer na 
segunda semana de Junho, prova-
velmente no dia 16, no Sindpd-AM.
 A representação dos trabalhadores 
(Sindicatos e Fenadados) espera 
que a empresa apresente uma real 
contraproposta à Pauta de Cam-
panha aprovada pela maioria dos 
Estados junto ao conjunto de tra-
balhadores. O momento é de expec-
tativa, pois se sabe que os índices 
de inflação foram altos no último 
período, tanto na medição do IPCA 
quanto na do ICV-Dieese.
 É importante, porém, reconhecer 
que na terceira mesa de negociação 
houve avanços, com a aprovação 
de cláusulas sociais e sindicais que 
a representação dos trabalhado-
res conseguiu negociar, tais como: 

 Na primeira semana de Junho se 
iniciou a transferência dos colegas 
das áreas de suporte operacional 
(SUPGP, SUPOP e SUPGL) para 
as novas instalações do prédio do 
Andaraí. Antes disso, no entanto, 
o Sindicato acompanhou, com cui-
dado, a transferência dos funcio-
nários do SERPRO e a preparação 
das instalações
 No dia 06 de abril, o Sindpd-RJ 
inspecionou alguns itens como se-
gurança, acessibilidade, saúde, es-
tacionamento, acesso ao prédio/
bairro, comércio próximo, entre 
outros. 
 No entanto, foi no dia 23 de maio 
que a representação dos trabalha-
dores do Rio de Janeiro realizou 
uma visita às instalações do novo 
ambiente de trabalho juntamente 

 A representação dos trabalhadores tem apoiado a ASES/RJ nas negociações pela obtenção de um espaço des-
tinado à mesma no prédio do Andaraí. Nossa principal preocupação é com os empregados, que hoje possuem 
espaço no Horto para tomar café da manhã e almoçar, no entanto, uma segunda preocupação é com a melhor 
adaptação dos nossos colegas ao novo prédio.
 A ASES é a associação de empregados que sempre esteve próxima à categoria nas atividades cotidianas, como: 
esportes, churrascos, datas comemorativas, restaurante, sede campestre, espaço de convivência, feiras de ar-
tesanato e convênios, entre outros.

Próxima mesa de negociação salarial será no Sindpd-AM
licença-nojo para cinco dias úteis; 
liberação dos trabalhadores lota-
dos nos clientes; ampliação para 
dois o número de representantes 
das OLTs nos estados 
que tenham até 250 tra-
balhadores; e instituídas 
mesas específicas para 
tratar das questões que 
permeiam a vida dos tra-
balhadores PSEs, anis-
tiados e qualquer outro 
tipo de problema que 
possa surgir – é uma 
cláusula para diálogo 
permanente. 
 Apesar dos avanços aci-
ma, o sentimento final 
foi de não correspondên-
cia aos anseios firma-
dos, pelo fato do governo 
não ter apresentado um 

índice econômico e nem ao menos 
uma resposta efetiva para as pro-
postas dos trabalhadores, que  de-
sejam uma campanha salarial que 

produza avanços e 
amplie os benefícios, 
no mais curto espaço 
de tempo.
 A diretoria do Sindpd-
RJ e as demais entida-
des envolvidas no pro-
cesso negocial com o 
Serpro , estão antena-
das com a vontade dos 
trabalhadores, que, 
por sua vez, devem se 
manter mobilizados e 
atentos ao andamen-
to desses primeiros 
passos da campanha 
2011/2012.

Em breve serão feitas as assembleias, aguardem!
Trabalhadores visitam e aprovam instalações do Andaraí

com mais de 45 empre-
gados, ocasião em que 
a Empresa mostrou 
todas as instalações 
e esclareceu algumas 
dúvidas. Guiados pelos 
diretores do Sindpd-RJ 
André Guedes, Edu-
ardo Miranda e Paulo 
Sant’Ana, os trabalha-
dores que se inscreveram para a 
visita demonstraram que aprovam 
o novo local de trabalho, de fácil 
acesso para aqueles que utilizam 
transportes públicos. 
 A segurança é mais um ponto con-
siderado positivo. O bairro foi pa-
cificado há pouco tempo e os pró-
prios moradores do local afirmam 
que é tranquilo de morar, o que 
deixa os trabalhadores confortáveis 

Sindpd-RJ apoia a ASES/RJ para obtenção de espaço no Andaraí

para chegar ao trabalho sem preo-
cupações.
 Com essa iniciativa de primeiro 
negociar e inspecionar, e depois 
levar os trabalhadores ao local, a 
diretoria do Sindicato acredita ter 
sanado dúvidas e levado mais se-
gurança para a categoria, que te-
miam a transferência para um lo-
cal antes considerado “perigoso e 
sem estrutura”.

Trabalhadores visitam o prédio do Andaraí
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Serpro

 A inclusão das mesas específicas 
dos PSE’s no Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) é fruto da reorgani-
zação unificada do movimento dos 
PSE’s que, no último Encontro Na-
cional, realizado nos dias 10 e 11 
de maio, em Brasília, criou comis-

Encontro Nacional dos Trabalhadores
PSE’s começa a render frutos

sões para atuarem, administrativa 
e politicamente, com o objetivo de 
traçar as ações necessárias para 
que as reivindicações sejam con-
quistadas. 
 O movimento nacional dos PSE’s 
se iniciou a partir da parceria fir-
mada com a Fenadados e sindica-
tos filiados, Assemif Nacional e o 
Sindpd-AM, no mês de dezembro 
de 2010, quando o Sindpd-RJ es-
teve na Região Amazônica, sendo 
representado pelos diretores André 
Guedes, Paulo Sant’Ana e Márcio 
Monteiro. 
 A união de todos (Federação, Sin-
dicatos e Assemif) já deu seu pri-
meiro resultado positivo. Os repre-
sentantes dos trabalhadores PSE’s 
do Serpro se reuniram, no dia 12 
de maio, com o subsecretário de 

Gestão Corporativa da Receita Fe-
deral do Brasil Marcelo Melo Sou-
za, e Erico Pozenato da Coorde-
nação Geral de Gestão de Pessoas 
– COGEP. 
 Representaram os PSEs Telma 
Dantas, Secretária-Geral da Fena-
dados; Lena Seixas, do Sindpd-AM; 
e Letícia Mota, da Assemif. 
 A representação dos trabalhadores 
e trabalhadoras demonstrou a uni-
dade do movimento ao participar 
da reunião com diferentes atores 
do movimento dos PSEs, fato que 
foi bem recebido pelos gestores do 
Ministério da Fazenda (MF).
Durante a reunião os coordenado-
res do MF afirmaram que o Minis-
tério tem a intenção de permanecer 
com todos os trabalhadores e tra-
balhadoras PSEs do Serpro.

 A representação dos trabalha-
dores e trabalhadoras do Serpro 
conseguiu, após negociações com 
a Empresa, que as conquistas dos 
companheiros PSE’s e Anistiados 
façam parte do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) que está sendo ne-
gociado com o Serpro nesta campa-
nha salarial 2011/2012.
 Após vários debates sobre a in-
justiça a que estão submetidos os 
companheiros PSE’s e Anistiados, 
a representação do Serpro aceitou 
realizar mesas separadas para ne-
gociar as reivindicações históricas 
desta categoria, que luta por isono-
mia.
 As negociações serão lideradas por 
um Grupo de Negociação formado 
por três representantes: sendo que 
um assento sempre será da Fena-
dados, os outros dois poderão ser 
ocupados pelos Sindicatos estadu-
ais ou outras entidades de classe 
que sejam legalmente reconhecidas 
como a CNDAESP. 

PSE’s e Anistiados terão 
mesas especificas a partir 
do ACT 2011/2012

 É com muito cuidado que o Sin-
dpd-RJ vem se manifestar a respei-
to das eleições para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal do Serpros, 
pois a OLT/RJ e posteriormente 
a ASPAS, acusaram que as regras 
não estavam claras.
 É importante observar que os 

Serpros: Justiça não vislumbra 
irregularidades nas eleições

componentes da ASPAS partici-
param ativamente da construção 
do atual regulamento eleitoral. 
Agora dizem que o mesmo não 
estava claro? Se estava “omisso e 
ambíguo” por que não se manifes-
taram antes das eleições?
 Cabe à diretoria do Sindicato, 
como representante legítimo dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
do SERPRO, ativos e aposenta-
dos, chamar à consciência nossa 
entidade coirmã, pois parece que 
existem certos interesses políti-
cos de membros dessa associação 
em desestabilizar os conselhei-
ros eleitos democraticamente, no 
voto, e recentemente empossados. 

Quais seriam esses interesses?
 Qual o interesse da OLT/RJ em 
defender uma pessoa que feriu as 
regras eleitorais e não é do Rio de 
Janeiro, sendo na verdade de Re-
cife/PE?
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 O Sindpd-RJ está preparado para 
ingressar com ações que favorecem 
ao trabalhador com jornada con-
tratual semanal de 40 horas, ou 
8 horas por dia, que recebe horas 
extras com o divisor para se apurar 
o salário-hora de 220. O entendi-
mento dos advogados do Sindpd-
RJ é que o divisor para se apu-
rar o salário-hora deve ser 200 e 
não 220, como têm acontecido em 
grande parte das empresas.  Este 
trabalhador pode exigir a diferença 
dessas horas extras.

Serpro

 No dia 1º de Junho diretores do 
Sindpd-RJ e da Fenadados estive-
ram presentes à posse da nova Di-
retoria do SERPRO. O objetivo dos 
legítimos representantes dos tra-
balhadores e trabalhadoras da Em-
presa foi reafirmar suas expectati-
vas e cobrar da nova diretoria para 
que se inicie um ciclo de maior in-
teração e respeito com a categoria.

SERPRO: O que se espera de uma nova diretoria?

 O Departamento Jurídico do Sin-
dicato irá propor Ações Individuais 
em favor dos trabalhadores do Ser-
pro associados ao Sindicato, rela-
cionadas à integração do auxílio 
alimentação aos salários.
 A ação é direcionada aos admiti-
dos antes de 20 de maio de 1991 
que sejam sócios do Sindpd-RJ. 
O sindicato pedirá diferenças de 
FGTS, 13º salário e férias acresci-
das de abono de 1/3, devido à in-

Integração do Auxílio Alimentação aos salários é possível
cidência nesta verba. Os trabalha-
dores associados ao Serpros terão 
reflexo dos valores do auxílio ali-
mentação em suas contribuições, 
o que resultará no aumento dos 
valores a receber quando realiza-
rem sua aposentadoria.
 É importante lembrar que existem 
fatos relevantes que favorecem e 
desfavorecem os trabalhadores. O 
advogado Alexandre Fagundes, co-
ordenador do Departamento Jurí-

dico do Sindicato ressalta que há 
possibilidade de êxito, porém exis-
te também a possibilidade oposta. 
 Devido às dúvidas correntes 
quanto à possibilidade do traba-
lhador recorrer à Ação Judicial ou 
não, o Sindpd-RJ esclarece que o 
sócio da entidade terá à sua dispo-
sição os serviços do Departamento 
Jurídico para esclarecer eventuais 
dúvidas e propor a Ação Judicial, 
para os interessados.

 A modificação realizada pela nova 
gestão do SERPRO na Diretoria de 
Administração é um fato  funda-
mental, pois, com a ocupante an-
terior do cargo, o movimento sin-
dical tinha grandes dificuldades de 
interlocução. Cabe observar que no 
passado, e por diversas vezes, nós, 
trabalhadores e trabalhadoras, fo-
mos tripudiados pelos que ocupa-

vam assento à mesa de negociação.
Outro ponto de extrema relevância 
foi a cobrança por maiores investi-
mentos na regional Rio de Janeiro, 
especialmente no que diz respeito à 
não transferência de Sistemas para 
outras Regionais e a modernização 
do Centro de Dados. 

Diferenças de Horas Extras
 Alexandre Fagundes ressalta a im-
portância do esclarecimento de ju-
risprudência favorável a esta tese, 
embora também haja entendimen-
tos em sentido contrário. É o que 
se denomina, no meio jurídico, de 
“matéria de direito”, que ocorre 
quando não há matéria fática con-
troversa. A controvérsia se limi-
ta à interpretação da lei aplicável 
ao caso. Por isso, a matéria não é 
unânime nos tribunais, devido aos 
magistrados interpretarem a lei de 
formas diferentes.

 Os trabalhadores interessados nas 
propostas das Ações Trabalhis-
tas devem agendar consulta com 
um de nossos advogados através 
do telefone (21) 2516-2620 Ramal 
– 218, apresentando cópias, sem 
autenticação, dos seguintes docu-
mentos: Carteira de Trabalho (fo-
lha do retrato e o verso, contrato de 
trabalho com a empresa e a folha 
que consta as anotações sobre fé-
rias, alteração salarial e opção pelo 
FGTS), Identidade, PIS, CPF e os 3 
(três) últimos recibos salariais.

 O Sindpd-RJ mantém uma agenda 
de constantes visitas a autoridades 
do governo e parlamentares, pois 
são os órgãos de Gestão, como o 
DEST, e os próprios parlamentares 
que influenciam na discussão da 
obtenção de benefícios para a clas-
se trabalhadora.
 A diretoria do Sindicato vem mos-
trando como se negocia, pois é 
através de agendas que o Sindpd-
RJ já se reuniu com diversos en-

Trabalho de Interlocução Parlamentar
volvidos neste processo, entre os 
quais podemos destacar: Ministro 
do Trabalho e Emprego Carlos Lupi 
(PDT); Deputada Federal e ex-go-
vernadora Benedita da Silva (PT); 
Deputado Federal Édson Santos 
(PT);  Deputado Federal Felipe Pe-
reira (PSC); Deputado Federal Eri-
velton Santana (PSC); Ex-Deputa-
do Federal Edmilson Valentim (PC 
do B); Deputado Estadual Paulo 
Ramos (PDT); e Deputado Estadual 

Felipe Peixoto (PDT), entre outros.
É sempre bom lembrar que o SER-
PRO é uma empresa pública fede-
ral, e seus interlocutores ocupam 
funções de confiança no governo. 
Assim sendo, qual seria a melhor 
maneira de se obter apoio aos Tra-
balhadores e Trabalhadoras, senão 
buscando interlocução constante 
com os parlamentares e demais en-
volvidos nesse processo?
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Cadastre-se para receber os boletins eletrônicos  do Sindicato

Serpro

 No dia 19 de maio de 2011, os di-
retores do Sindpd-RJ Mario Melo e 
Fernando Duarte, juntamente com 
os representantes dos anistiados 
Neuza Gago e Ronaldo “China” re-
alizaram uma reunião com a Fe-
nadados e a coordenadora da CN-
DAESP Rosa Maria, para tratar de 
questões relativas aos interesses 
dos companheiros e companheiras 
anistiados.
 O encontro versou sobre questões 
como o reenquadramento 
salarial e a contagem do 
tempo para efeito da apo-
sentadoria, entre outras, 
já que o SERPRO sinalizou 
positivamente em retomar 
os grupos de trabalhos que 
foram interrompidos desde 
2004.
 A Fenadados irá promover 
uma reunião com a parti-
cipação de todas as repre-
sentações sindicais envolvidas com 

 A diretoria do Sindpd-RJ recebeu 
denúncias, através da sua Secreta-
ria de Anistiados, quanto à falta de 
critério para inserção dos compa-
nheiros reencaminhados aos seus 
postos de trabalho, no Fundo de 
Pensão do Serpro (Serpros).
 Analisando a questão, o diretor 
Mario Melo constatou que há ao 
menos um caso de anistiado que foi 
automaticamente inserido no Fun-
do, enquanto outros, retornados no 
mesmo período (2005) e nas mes-
mas condições, estão impedidos de 
contribuir e, portanto, não poderão 
ter o complemento de suas aposen-
tadorias futuras. O Sindicato vai 
apurar a razão dessa desigualdade 
e lutar para que todos os anistia-
dos tenham isonomia.

Anistiados no Fundo de 
Pensão do Serpro, dois 
pesos e duas medidas?

Anistiados: reenquadramento salarial e 
contagem do tempo da aposentadoria

 No dia 17 de maio foi realizada 
reunião na CEI/ Ministério do Pla-
nejamento, com a advogada Geral 
de união e coordenadora de análi-
se de projetos da CEI Neleiba Ábi-
la, quando ficou estabelecido que 
a relação nominal dos integrantes 
do último grupo pendente de aná-
lise de anistia do Serpro será enca-
minhada, nas próximas semanas, 
para deliberação da plenária da 
Comissão. 
 A expectativa da representação 
dos trabalhadores é que haja de-
ferimento da maioria absoluta. 
Com isso, os trabalhadores serão 
encaminhados aos órgãos federais 
interessados nos seus perfis pro-
fissionais.
Esta é mais uma vitória do Grupo 
dos Omitidos que o Sindpd-RJ vem 
apoiando há quatro anos, com ên-
fase no trabalho da Secretaria de 
Anistiados do Sindicato.

a questão e os representantes de 
bases de cada empresa, escolhidos 
por suas respectivas bases em as-
sembleias por estado. 
 Para convocação da reunião será 
necessário que todos os represen-
tantes da base estejam escolhidos.    
A partir daí será traçado um plano 
de ação conjunto com os demais 
atores, ou seja, Fenadados, sindi-
catos e CNDAESP.

Reunião de representantes da base, da Fenadados, do Sindpd-RJ e da 
CNDAESP debatem situação dos anistiados

Último grupo de Omitidos 
do Serpro está próximo 
de conquistar anistia

Diretores do Sindpd-RJ e representantes 
de base dos anistiados
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Seprorj divulga informações equivocadas sobre o 

Termo assinado na Superintendência Regional do Trabalho

Particulares

 A diretoria do Sindpd-RJ assinou 
no dia 29 de abril, no gabinete do 
ministro do Trabalho e Emprego 
Carlos Lupi  no Rio de Janeiro, o 
Termo de Cooperação para regula-

Sindpd-RJ conquista vitória histórica 
contra a precarização do trabalho

rização dos terceirizados nas em-
presas de TI. 
 A assinatura do Termo de Coope-
ração é uma vitória histórica do 
Sindicato, pois inibe a prática da 
pejotização, expressão que vem 
do termo Pessoa Jurídica, na qual 
funcionários são obrigados a abrir 
empresas de fachada para manter 
suas funções. Por meio de contra-
tos de prestação de serviço, a atu-
ação diária dos funcionários sai 
mais barata, as instituições não 
precisam arcar com encargos tra-
balhistas e o trabalhador é quem se 
prejudica. 

 O Ministério do Trabalho, através 
da sua Auditoria Fiscal, passará a 
fiscalizar as empresas para iden-
tificar fraudes na contratação dos 
trabalhadores através da prática 
da pejotização.
 Participaram do encontro (e as-
sinaram o Termo) os diretores do 
Sindpd-RJ Célio Stemback (coor-
denador), Márcio Diniz e Roger Ale-
xandrino, além do presidente do 
Seprorj Benito Paret e o presidente 
da Assespro-RJ Ilan Goldman. O 
advogado Ricardo Basile, assessor 
do Sindpd-RJ, também participou 
da reunião.

*Ricardo Basile de Almeida

 “O empresário que desejar regularizar qualquer contratação 
irregular dentro de seus quadros funcionais, jamais terá a 
obrigação de procurar o sindicato patronal, podendo se di-
rigir diretamente ao Sindpd-RJ, a fim de propor o modelo de 
acordo coletivo objetivando cumprir o Termo assinado em 29 
de abril de 2011.”

O Sindpd-RJ divulgou anteriormen-
te que, no dia 29 de abril deste ano, 
a diretoria deste Sindicato assinou o 
Termo de Cooperação para regulari-
zação dos terceirizados nas empresas 
de Tecnologia da Informação (TI), no 
gabinete do Ministro do Trabalho 
e Emprego Carlos Lupi. Contudo, 
o Sindicato das Empresas de Pro-
cessamento de Dados do Estado 
do Rio de Janeiro - Seprorj lançou 
informações que distorcem a reali-
dade de qual é o verdadeiro objetivo 
do Termo assinado.
 O Departamento Jurídico do Sin-
dpd-RJ verificou que no endereço 
eletrônico do sindicato patronal ha-
via  matéria com o título: “Seprorj re-
aliza palestra para esclarecer quanto 
à regularização dos terceirizados”, 
que distorcia algumas informações 
prestadas pelo Sindicato e não condi-
zia com as determinações do termo.
 No quarto parágrafo da referida ma-
téria há a seguinte frase: “Entre as 
formas de remuneração dos terceiri-
zados após a adequação estão o pa-
gamento por meio de cota utilidade, 
participação nos lucros e resultados, 
propriedade intelectual, bônus, prê-
mios ou outras formas. Destacamos, 
no entanto, que essa remuneração 

deverá seguir as regras para realiza-
ção de acordo coletivo com a partici-
pação do Seprorj e do Sindpd-RJ”. A 
leitura deste parágrafo induz o em-
presário ao engano, pois afirma que 
os acordos coletivos de trabalho de-

verão ter a participação do Seprorj e 
do Sindpd-RJ, quando, na verdade, a 
legislação brasileira obriga somente 
a participação do sindicato dos em-
pregados na elaboração de qualquer 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). 
Não existe nenhum requisito legal 
para que qualquer acordo coletivo te-
nha a presença obrigatória do sindi-
cato patronal.
 No § 3º da cláusula décima segun-
da do termo fica claro que as cele-
brações dos acordos coletivos de tra-
balho a fim de regularizar qualquer 
modalidade de contratação irregular, 
deverão contar com a participação 
direta tão somente do Sindpd-RJ, as-

sim dispondo: 
Cláusula décima-segunda – do pro-
cedimento fiscal na vigência do 
termo de compromisso - Durante 
o prazo de vigência do Termo de 
Compromisso celebrado nos mol-

des do Anexo I a empresa aderen-
te, desde que adimplente com as 
obrigações assumidas, não sofrerá 
autuações da Fiscalização do Tra-
balho em decorrência da interme-
diação irregular de mão-de-obra;
§ 3º - As empresas aderentes que 
desejarem estabelecer remunera-
ções através de Utilidades (artigo 
458, § 2º da CLT), Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), Progra-
ma de Alimentação do Trabalhador 
(PAT), Propriedade Intelectual, Bô-
nus, Prêmios, etc., deverão fazê-lo 
após celebração de Acordo Coleti-
vo de Trabalho com a participação 
direta do Sindpd-RJ.
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Particulares

 A data-base para negociação da 
Campanha Salarial dos trabalha-
dores em empresas privadas de In-
formática é setembro, o que signifi-
ca dizer que estamos a três meses 
de iniciar a nossa mobilização por 
melhores salários e benefícios.
Neste ano de 2011 a nossa nego-
ciação com os patrões abrangerá 

Em setembro começa a Campanha Salarial 
dos trabalhadores em empresas particulares

todas as cláusulas da Convenção 
Coletiva, que terá validade por dois 
anos. Poderemos incluir novas rei-
vindicações e teremos que lutar 
pela manutenção dos direitos já 
adquiridos.
 A Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) é o documento que assegura 
reajustes salariais, direitos e bene-

*Advogado do Sindpd-RJ

fícios a todos os trabalhadores, sin-
dicalizados ou não, representados 
pelos signatários (sindicato patro-
nal e sindicato dos trabalhadores). 
Durante a sua vigência a CCT tem 
força de Lei, pois tudo o que está 
garantido nela tem que ser cumpri-
do, mesmo que seja mais favorável 
ao que estabelece a legislação tra-
balhista.
 Para garantirmos novos e melho-
res benefícios, além de reposição 
salarial com ganho real (acima da 
inflação), precisamos estar unidos 
e fortes, pois os patrões sempre 
procuram “economizar” em cima do 
trabalhador. 
 Leia a Convenção Coletiva de Tra-
balho em vigor no site do Sindicato 
e comece, desde já, a fazer a lista 
das novas reivindicações que você 
deseja que sejam levadas aos pa-
trões nas mesas de negociação.
A hora de se preparar para a Cam-
panha Salarial é agora!

 Ou seja, embora o Seprorj tenha 
anunciado que o Acordo Coletivo 
deve necessariamente contar com a 
sua participação, verifica-se que tal 
exigência não existe na legislação ou 
no Termo assinado na Superinten-
dência Regional do Trabalho.
 O Sindpd-RJ não se opõe que o Se-
prorj participe de qualquer negocia-
ção coletiva, pelo contrário, o históri-
co de acordos homologados por estas 
entidades sindicais traduz exata-
mente o que aqui se afirma. A ques-
tão aqui é a transparência nas infor-
mações. Caso o empresário queira, 
por sua vontade própria, procurar o 
sindicato patronal, a fim de ter a as-
sistência deste em suas negociações, 
não encontrará nenhum problema, 
mas caso deseje procurar diretamen-
te o Sindpd-RJ, que assim o faça, 
pois não haverá qualquer impeditivo 
legal.
Predefinição do Seprorj da 
porcentagem de cotas utilidades 
 O Departamento Jurídico do Sin-
dpd-RJ verificou, ainda, que, na 
mesma matéria, o Seprorj predefine 

um percentual daquilo que poderá 
ser pago através de cotas utilidades, 
sendo este mensurado em 40%, com 
a seguinte afirmação: “E as empre-
sas que optarem pela cota utilidade 
devem ter atenção aos limites razoá-
veis de até 40% de cota e que esses 
benefícios são extensíveis a todos os 
colaboradores da empresa.”
 A verdade é que não há no ordena-
mento jurídico qualquer definição do 
percentual a ser utilizado como cota 
utilidade, bastando a leitura do que 
dispõem os incisos do § 2º, do artigo 
458 da CLT. 
 O anseio daqueles que pactuam 
acordos coletivos que preveem o pa-
gamento através de cotas é que tal 
instituto não seja utilizado com o ob-
jetivo de fraudar a Lei, desvirtuando 
o preceito legal e transformando as 
utilidades em pagamento de salário 
de forma não convencional, ou seja, 
“por fora”.
 A iniciativa e o apoio prestado pelo 
Ministério do Trabalho, através dos 
fiscais participantes do Termo, com o 
aval do Exmo. Ministro do Trabalho, 

servirá de instrumento eficaz a fim de 
coibir a contratação de trabalhadores 
na forma de Pessoa Jurídica (PJ). 
 Deixamos claro, ainda, que o Sin-
dpd-RJ não possui a menor intenção 
de servir como órgão denunciante 
daquele empregador que quiser regu-
larizar suas contratações de PJ’s. Ao 
contrário, queremos provocar a cons-
cientização da categoria empresarial 
do segmento de TI, e contribuir com 
o crescimento daquilo que entende-
mos como sendo a verdadeira relação 
do capital e do trabalho. O Sindpd-
RJ não tem o propósito de denunciar 
qualquer empresa que o procure com 
o objetivo de celebrar acordos coleti-
vos, a fim de regularizar as contrata-
ções dos PJ’s.
 O objetivo do Sindpd-RJ e de seus 
advogados é que os empresários en-
tendam que jamais mediremos esfor-
ços, a fim de erradicar de uma vez 
por todas, a subcontratação irregular 
de mão-de-obra daqueles que repre-
sentamos.

Trabalhadores em assembleia da Campanha Salarial 2010, realizada no Sindicato
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Datamec

 Desde que foi anunciado o fim 
do contrato relativo aos sistemas 
de gestão do Seguro Desemprego, 
CAGED e SIGAE – há 27 anos pro-
cessados pela Datamec, os traba-
lhadores estão preocupados com o 
futuro da Empresa e a manutenção 
de seus postos de trabalho.
 Por conta deste risco iminente de 
redução do quadro de funcioná-
rios, o Sindpd-RJ foi ao Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), em 
dezembro deste ano, para tratar 
diretamente com o Ministro Carlos 
Lupi uma solução negociada, que 
garantisse os empregos e os direi-
tos dos trabalhadores. O ministro 
disse, na ocasião, que estava pre-
ocupado com a questão e garantiu 
que o MTE buscaria alternativas 
que pudessem atender a demanda 
dos trabalhadores. Até agora, no 
entanto, as dúvidas persistem.
 Na primeira mesa de negociação 
da Campanha Salarial 2011/2012 
a representação dos trabalhadores 
reafirmou suas preocupações com 
o futuro da Datamec que, mesmo 
privatizada, continua sendo vital, 
pois os técnicos que ali trabalham 
detêm conhecimentos estratégicos, 
adquiridos após anos de dedicação 
a projetos importantes para a so-
ciedade brasileira.

Trabalhadores da DATAMEC preocupados 
com o futuro da empresa

 As principais questões levanta-
das, que merecem resposta ur-
gente, são:
1) Qual é a proposta de realocação 
dos trabalhadores com o fim do 
contrato com o MTE?
2) Qual é a posição da Unisys 
quanto à Datamec?
3) Como está hoje a relação da 
Unisys com a Caixa Econômica Fe-
deral?
 É fundamental que a Unisys as-
suma sua responsabilidade frente 
aos trabalhadores da Datamec. Afi-
nal de contas, os números demons-
tram que a multinacional obteve 
lucros significativos com a privati-
zação da nossa estatal. Confira:
 - Lucro pós-privatização, já des-
contados o Imposto de Renda e a 

Contribuição Social (1999-2009) = 
R$ 480.214.000,00
 - Lucro líquido após o pagamen-
to da PLR aos empregados (1999-
2009) = R$ 450.200.000,00
 Nada justifica, portanto, essa pos-
tura de descaso pelo futuro dos 
trabalhadores da Datamec.
 Para dar maior ênfase à luta pela 
manutenção dos empregos e pela 
sobrevivência da DATAMEC, foi 
lançada a campanha nacional “Da-
tamec tem história, não pode ser 
jogada fora!”. Adesivos foram con-
feccionados para que os trabalha-
dores e trabalhadoras possam tor-
nar mais visível a reivindicação que 
é de todos.

 A pauta de reivindicações da Cam-
panha Salarial 2011/2012 dos tra-
balhadores da Datamec foi entre-
gue à empresa no dia 31 de março. 
De lá para cá foram realizadas três 

Campanha salarial dos trabalhadores da Datamec
mesas de negociação. Confira:
 - Na primeira mesa, realizada em 
são Paulo, no dia 26 de abril, os 
trabalhadores apresentaram re-
tificação em duas cláusulas que 
continham erros de digitação. A 
representação da empresa recebeu 
o documento e ficou de analisar as 
mudanças. 
 Neste mesmo encontro, os traba-
lhadores cobraram da Unisys uma 
definição quanto ao futuro da Da-
tamec e dos postos de trabalho, e 
receberam como resposta que há 

previsão contratual de redução gra-
dual do escopo, culminando com a 
transferência total do contrato atu-
almente gerido pela Datamec para 
a Dataprev até dezembro deste ano. 
- Na segunda mesa de negociação 
foi firmado um pré-acordo, que ga-
rante a manutenção da data-base 
de 1º de maio e prorroga o Acordo 
vigente até 30 de junho.
 - A terceira mesa será realizada no 
dia 08 de junho, às 10 horas, na 
sede da Unisys em São Paulo.

Mesa de negociação
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Cobra Tecnologia

 Enquanto não acontece a 1ª mesa 
de negociação, que está marcada 
para o dia 30 de junho, os traba-
lhadores e trabalhadoras da Cobra 
Tecnologia estão negociando com 
a Empresa reivindicações que fica-
ram pendentes em processos nego-
ciais anteriores.
 Entre os itens que vêm sendo de-
batidos com a direção da Cobra, 
estão os seguintes:
1) Anuênio - forma de pagamento e 
composição da remuneração.
2) Disponibilidade Técnica Remu-
nerada (DTR) - O passivo após o 
início do pagamento, seguindo as 
regras da CLT,

Trabalhadores da Cobra Tecnologia 
negociam reivindicações pendentes

3) Diminuição da re-
muneração de funcio-
nários que perderam 
cargos - A empresa di-
minuiu a remuneração 
da V117 - complemen-
to verba de migração. 
A representação dos 
trabalhadores entende 
que a verba não tem o 
caráter de migração, 
pois todos os funcio-
nários recebem.

4) Ganho de um nível no plano de 
cargos - Os gerentes ganharam o 
nível em suas remunerações, po-
rém o mesmo valor foi reduzido da 
V117 - complemento verba de mi-
gração.
5) Plano de Saúde - Estamos traba-
lhando para que a empresa forne-
ça um plano de saúde que atenda 
às necessidades de todos os seus 
funcionários no Brasil, o que não 
ocorre hoje.
6) Correção da tabela de benefícios 
- Há muitos anos não existe a cor-
reção da tabela, acarretando per-
das no reembolso dos funcionários.
7) Exercício da função gratifica-
da.- Após o processo de migração, 

alguns funcionários tiveram dimi-
nuída a diferença do percentual do 
valor da remuneração do cargo efe-
tivo para o exercício de uma função 
gratificada. 
 Lembramos que a pauta de reivin-
dicações dos empregados para o 
período 2011/2012 foi entregue à 
Empresa no dia 29 de abril.
Apesar do alto nível de cordialida-
de e respeito entre os representan-
tes da Empresa e dos empregados, 
com exceção do Plano de Saúde, as 
negociações quanto às pendências 
(Pauta Paralela) não têm avançado. 
O Sindpd-RJ e a Fenadados, junta-
mente com a Comissão Salarial da  
Empresa, pretendem esgotar todas 
as possibilidade de negociação das 
pendências, no intuito de se evitar, 
ao máximo, futuras ações traba-
lhistas.
Participam da negociação pelos 
empregados: Vanusa e Jocelino 
(FENADADOS), Ângela Lemos (SIN-
DPD-RJ), Júlio Cesar, Edson, Rô-
mulo e Márcia (Comissão Salarial); 
pela Cobra: Wilson Lima, Carlos 
Zanoni, Simone Irazabal e Marcos 
Joaquim.

 Após reunião com os ex-emprega-
dos da Better, empresa prestadora 
de serviços da Cobra Tecnologia 
S/A, realizada no ano passado, 
ações trabalhistas foram propostas 
com pedido de pagamento das ver-
bas da rescisão e liberação imedia-
ta do FGTS, através de alvará, em 
pedido de liminar.
 Em menos de um ano de trami-
tação já existem casos julgados, 
em primeira e segunda instâncias, 
confirmando a vitória dos traba-
lhadores que já conseguem sacar o 

Departamento Jurídico garante liminares em 
favor dos trabalhadores da Better

valor existente na conta vinculada 
do FGTS. Há casos em que indeni-
zação por danos morais é determi-
nada a ex-empregados. São mais 
de 30 beneficiados com liminares 
concedidas em seus respectivos 
processos. 
 O Advogado Alexandre Fagundes, 
responsável por estas ações, alerta 
que os trabalhadores que ainda não 
propuseram a sua ação trabalhis-
ta não percam tempo e procurem 
se informar sobre os documentos 
necessários junto à representação 

dos trabalhadores.
 É importante esclarecer que as 
ações são individuais e tratam so-
mente das parcelas da rescisão e 
do FGTS. O trabalhador que pre-
tender a satisfação de outras obri-
gações não cumpridas, de caráter 
individual, deve ficar atento ao pra-
zo de dois anos após a dispensa e 
procurar um de nossos advogados, 
pelo telefone (21) 2516-2620, ra-
mal 218.

Mesa de negociação reune representantes 
dos trabalhadores e da empresa
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 A história de Roger Alexandrino 
como um dos principais quadros 
do Sindpd-RJ começou quando 
este se matriculou na primeira tur-
ma do pré-vestibular do Sindica-
to, em 2003. Foi a partir daí que 
o companheiro mostrou interesse 
pelo movimento sindical. 
 Roger iniciou sua militância sindi-
cal em 2004, quando foi eleito para 
a Organização por Local de Tra-
balho (OLT), da empresa Probank. 
Em 2007 foi eleito para a diretoria 
do Sindpd-RJ, quando deu início 
às práticas na militância sindical. 
Na sua história dentro do Sindicato 
Roger assumiu o Departamento de 
Formação, responsável pelo curso 
do pré-vestibular que ele frequen-
tara. Com paixão, Roger contribuiu 
muito para o desenvolvimento des-
te projeto, entre outros.
 O Projeto de Educação Popular 
(pré-vestibular) tem como objetivo 
questionar o sistema educacional, 
debater e atuar como um projeto 

Homenagem

 Roger Alexandrino, uma trajetória de lutas e conquistas
alternativo de educação que de-
senvolva uma leitura crítica da 
sociedade e possibilite construir 
instrumentos para transformá-la. 
Este projeto significou muito para 
os trabalhadores que faziam o cur-
so porque, além de ser um curso 
preparatório para o vestibular, é 
também um instrumento para a 
construção de uma sociedade críti-
ca, onde se aprende a decidir seus 
próprios rumos. 
 Poucos anos após ter participado 
das aulas deste curso, o diretor do 
Departamento de Formação pas-
sou na prova da Universidade Es-
tadual do Rio de Janeiro (UERJ), 
para o curso de filosofia, e atribuiu 
todo o mérito ao trabalho realizado 
nas aulas do Pré-vestibular.
 Roger acreditava no sindicato clas-
sista, e estava criando um projeto 
que integrava os jovens no movi-
mento sindical. Para tocar a em-
preitada, ele foi designado pelos 
demais diretores para dirigir a Se-

cretaria da Juventude do Sindpd-
RJ na gestão 2010/2013. 
 Os cursos de informática também 
refletem o trabalho do companhei-
ro Roger, um dos principais res-
ponsáveis pelo êxito deste curso 
que favorece os trabalhadores de 
TI, projeto esse que o Sindpd-RJ dá 
continuidade até hoje. 
 Roger era entusiasta do projeto 
cultural Ponto de Encontro, man-
tido pelo Sindicato, e que tem por 
objetivo oferecer aos trabalhadores 
uma opção viável de boa música, 
literatura, artes plásticas e outras 
formas de manifestação artística. 
Representante e liderança reconhe-
cida dos trabalhadores nas empre-
sas privadas de Informática, Ro-
ger tinha apenas 34 anos quando 
faleceu no fim do mês de maio de 
2011. Perda irreparável. Fica, ago-
ra, a imagem desse grande jovem, 
rico em caráter e ideologia, que dei-
xa realizações importantes para a 
classe trabalhadora brasileira. 
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Prata da Casa

 O Departamento de Saúde do Tra-
balhador iniciou uma pesquisa, 
junto às empresas, para obter in-
formações sobre estrutura de pre-
venção e índices de afastamento 
por motivos de saúde.
 O levantamento está sendo feito via 
correspondência enviada às empre-
sas, uma pedindo informações so-
bre a existência da CIPA e solicitan-
do nomes e contados dos membros 

Sindpd-RJ faz pesquisa junto a empresas para detectar condições de trabalho
que compõem essa comissão; e ou-
tra solicitando aos departamentos 
médicos ou de Recursos Humanos 
os motivos de afastamento nos úl-
timos dois anos, e as causas destes 
afastamentos.
 Outra iniciativa foi o encaminha-
mento, ao Conselho Estadual de 
Saúde, de ofício indicando os re-
presentantes do Sindpd-RJ junto à 
Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador - CIST/ST.
 Estas ações são preparatórias 
para a implantação, no Sindpd-RJ, 
da Rede VidaViva, construída co-
letivamente por uma grupo de sin-
dicatos brasileiros, a partir de um 
projeto original da “Transnational’s 
Information Exchange”- TIE Glo-
bal ( rede de ativistas sindicais que 
possui escritório em vários países).

Produção em Larga Escala? Sim, de conhecimento!

 Grande parte dos trabalhadores da 
área de informática tem como objeto-
fim de sua produtividade o conheci-
mento. Cada vez mais o que geramos 
para as empresas é informação espe-
cializada, obtida através da manipu-
lação de outros dados, tornando-se a 
base da produção capitalista na atu-
alidade. Felizmente, na era do Sof-
tware e Conhecimento Livres, existe 
um espaço para compartilhamento 
do nosso saber com outras pessoas. 

Afinal de contas, o que é Software 
Livre?

 Na definição da Free Software Foun-
dation (Fundação Software Livre), 
um software é livre quando garante 
quatro liberdades:
• Liberdade de rodar o programa para 
qualquer propósito;
• Liberdade de estudar como o pro-
grama funciona e modificá-lo para 
que se faça o que quiser (acesso ao 
código-fonte é uma precondição para 

esta liberdade);
• Liberdade de redistribuir có-
pias de modo que você possa 
ajudar o seu próximo; e
• Liberdade de melhorar o 
programa e publicar sua ver-
são modificada ao público, 
para que toda a comunidade 
possa se beneficiar (acesso ao 
código-fonte também é uma 
precondição para esta liber-
dade).
 A base da filosofia do softwa-
re livre leva em consideração 
que o compartilhamento de 
conhecimento é uma forma 

privilegiada de interação social, que 
consegue produzir o comum, em co-
mum, criando um ecossistema pró-
prio que serve de base para a recria-
ção incessante.
Nós, como Sindicato dos Trabalhado-
res de Informática, não podemos ig-
norar essa realidade. Por isso temos 
buscado, na gestão atual, a trans-
formação do espaço do Sindicato em 
um polo de disseminação do conheci-
mento. Temos projetos de cursos on-
line e presenciais, buscando, dessa 
forma, a capacitação facilitada para 
que não existam grandes barreiras 
na obtenção de postos de trabalho 
num mercado que exige cada vez 
mais especializações.
 Para buscar o conhecimento não po-
demos agir diferentemente da filoso-
fia do Software Livre e, por isso, esta-
mos em contato com o Fórum maior 
onde este é disseminado, que são os 
encontros. No dia 04 de junho, por 
exemplo, participamos do III Fórum 
de Software Livre de Duque de Ca-
xias (III FSLDC). Na ocasião pudemos 
ouvir Jon “Maddog” Hall, figura co-

nhecidíssima no meio, apresentan-
do o “Projeto Cauã”, ressaltando a 
necessidade constante de capacita-
ção técnica, assim como presencia-
mos Alessandro Silva, idealizador do 
FSLDC, falar sobre o “Caminho das 
pedras na certificação Linux”. 
 É com o aprendizado, adquirido nos 
encontros e fóruns, que estamos de-
lineando o que pretendemos desen-
volver dentro do nosso Sindicato, que 
também devemos tratar como nossa 
comunidade. Em seis meses conse-
guimos sair da era Paleozoica e subs-
tituir a utilização do HTML puro por 
um gerenciador de conteúdo para o 
nosso site, ainda embrionário, mas, 
agora, com chances reais de nascer 
de uma melhor forma. Nas estações 
de trabalho estamos utilizando uma 
suíte de escritório livre, agora cha-
mada de LibreOffice. 

Sindicato lança Fóruns de 
Discussão em seu portal

 Com o uso de outra ferramenta li-
vre estamos lançando a plataforma 
de Fóruns de Discussão no portal do 
Sindicato, com o objetivo de iniciar a 
interação digital com a base. Os fó-
runs já estão disponíveis em http://
foruns.sindpdrj.org.br. 
 Outras ferramentas e serviços já es-
tão em testes e, para que inúmeras 
outras possam ser implantadas, bas-
ta que você, trabalhador, apresente a 
ideia para que ela seja discutida. Ser 
sindicalizado, para nós, significa ter 
a possibilidade de ajudar a ajustar 
os rumos do nosso Sindicato. Você já 
pensou nisso?

Diretoria de Informática do Sindpd-RJ

Diretores de Informática do 
Sindpd-RJ no III FSLDC
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 A decisão de reduzir ou mesmo ze-
rar a contribuição patronal sobre a 
folha de salários foi anunciada pelo 
governo, mas o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, anunciou no 
dia 27 de maio que o governo não 
tem como absorver o custo da de-
soneração da folha de pagamento 
das empresas. Mantega declarou à 
Agência Brasil que a perda de ar-
recadação decorrente dessa deso-
neração será compensada com o 
aumento de impostos sobre o fatu-
ramento das empresas. “Isto deso-
neraria as empresas que têm folha 
de pagamento maior. Essas empre-
sas teriam uma redução do custo 
trabalhista e, portanto, 
estariam estimuladas 
a formalizar ou a con-
tratar mais trabalha-
dores”, disse ele.
 O anúncio despertou 
a preocupação do mo-
vimento sindical que, 
através das centrais 
sindicais, se posicio-
nou contra qualquer 
alteração que tire re-
ceitas do INSS e possa 
causar problemas de 
caixa no futuro, ali-
mentando planos pri-
vatizadores do sistema 
previdenciário. “Só fi-
caremos satisfeitos se 
garantir que a Previ-
dência Social não terá 
prejuízo”, afirma Quin-
tino Severo, da CUT.
 Os empresários têm 
posicionamento dife-
rente, pois com a troca 
do imposto sobre a fo-
lha por um sobre fatu-
ramento, haverá uma 
redistribuição do reco-
lhimento à Previdên-
cia. Quem paga mais 
atualmente (indústrias 
têxtil e calçadista, se-
tor naval, empreiteiras 

Desoneração da folha de pagamento trará 
benefícios ao trabalhador?

e outros) terá um alívio, enquanto 
que empresas com vendas altas e 
baixo índice de emprego (bancos, 
telefônicas, comércio e serviços em 
geral) sofrerão mais.
 No dia 2 de junho, técnicos dos mi-
nistérios da Fazenda e da Previdên-
cia Social, além de representantes 
das centrais sindicais, iniciaram 
uma rodada de reuniões para traçar 
cenários de arrecadação do INSS 
com as modificações propostas 
para desoneração da folha. As cen-
trais sindicais querem que aqueles 
setores que vão ser agraciados com 
menos imposto se comprometam 
a contratar mais funcionários ou 

a pagar salários melhores, em vez 
de simplesmente transformar em 
lucro o que economizarão em paga-
mentos à Previdência.
 Qualquer alteração, para entrar 
em vigor, terá que passar pelo 
Congresso Nacional. É bom lem-
brar que tanto as empreiteiras (que 
sairiam ganhando) como os ban-
cos (que sairiam perdendo) com o 
projeto, são grandes financiadores 
de campanhas. Cabe a nós acom-
panhar as discussões atentamente, 
mobilizados para que a desonera-
ção da folha realmente sirva para 
abrir mais postos de trabalho.

Debate
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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 

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

Seguros 
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 Hélio Alonso de Educa-
ção e Cultura

Convênios
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 O Sindpd-RJ está lançando, no 
mês do aniversário da entidade, 
uma campanha de conscien-
tização sobre a coleta respon-
sável do lixo eletrônico.
 A medida é mais uma das 
ações que marcam o compro-
misso da gestão 2010/2013 
com o envolvimento do Sin-
dicato nas grandes questões 
sociais, tendo em vista a me-
lhoria da qualidade de vida 
da classe trabalhadora não 
só nos ambientes de traba-
lho, mas em todos os setores 
de vivência e convivência so-
cial.
Lixo eletrônico de pequeno 
porte poderá ser descarta-
do na sede do Sindicato
 A partir de junho os traba-
lhadores e trabalhadoras 
poderão trazer mouses, te-
clados, estabilizadores de 
voltagem e outros pequenos 
periféricos que desejem des-
cartar para a sede do Sin-
dpd-RJ, que recolherá o lixo 
eletrônico e fará o descarte 
dentro das regras estabeleci-
das pela legislação em vigor. 
Pilhas e baterias de celulares 
também serão aceitas e terão 

Sindpd-RJ lança campanha de 
conscientização sobre lixo eletrônico

Meio Ambiente

destino responsável.
 Este serviço social está sendo 
possível graças a um convênio fei-
to pelo Sindicato com a empresa 
Regenero (www.regenero.com.br), 
localizada no Rio de Janeiro, espe-
cializada em captação, separação e 
encaminhamento do lixo eletrônico 
para recicladores. O material que 
não puder ser reaproveitado será 
destruído de acordo com a legis-
lação ambiental, de forma que ne-
nhuma substância não aproveitada 
retorne à natureza.

Descartar o lixo corretamente é 
preservar a natureza e a saúde
 É fundamental que cada um de 
nós tenha em mente que esses 

pequenos objetos tão comuns no 
nosso dia a dia, quando descarta-
dos no lixo comum podem trazer 
enormes danos à natureza. Clas-
sificados como resíduos perigosos 
e compostos de metais pesados al-
tamente tóxicos e não biodegradá-
veis, como cádmio, chumbo, mer-
cúrio e outros, depois de utilizados, 
a maioria é jogada em lixos comuns 
e vai para aterros sanitários ou li-
xões a céu aberto. O vazamento de 
seus componentes tóxicos conta-
mina o solo, os cursos d’água e o 
lençol freático, atingindo a flora e 
a fauna. Através da cadeia alimen-
tar essas substâncias chegam aos 
seres humanos, causando diversos 
males à saúde.


