Privatização do Serpro e da
Dataprev é revogada pelo
Governo Lula
Vitória da resistência dos trabalhadores e das
trabalhadoras. A luta em defesa das empresas
continua!
Uma das primeiras medidas do novo governo federal, que tomou
posse no domingo (1°/01), foi a revogação das privatizações de
empresas públicas e estatais que constavam no Programa
Nacional de Desestatização (PND) do governo de Jair Bolsonaro.
Além do SERPRO e da DATAPREV, as empresas públicas de TI
(Tecnologia da Informação), também foram poupados os CORREIOS
(ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), a
PETROBRAS e a EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).
Esta é uma importante vitória da resistência e da luta dos
trabalhadores e das trabalhadoras do SERPRO e da DATAPREV, de
suas representações sindicais, da campanha Salve seus Dados e
das OLTs. Construímos uma forte articulação nacional dos
trabalhadores e das trabalhadoras das duas empresas e, desde
2019, denunciamos os interesses empresariais por detrás da
privatização das empresas públicas de TI pelo Governo
Bolsonaro. O discurso liberal do governo em “desinchar a
máquina pública e reduzir gastos” foi desvendado, revelando
que o objetivo real era obter muito lucro, repassando empresas
sadias, com grande infraestrutura na TI e com um vasto e
garantido cliente, o governo federal – por meio dos
ministérios e das empresas públicas – para o setor privado. O
interesse nunca foi de melhoria à coletividade do povo
brasileiro, mas sim de fechar bons negócios, proporcionando
muito dinheiro a alguns velhos conhecidos.

Também estava por trás a perda da soberania tecnológica do
país e o risco de vazamento dos dados da população brasileira,
em especial os mais sensíveis, pois essas empresas reúnem as
informações de cada pessoa, desde o seu nascimento.
Relembre alguns momentos da Campanha Não à Privatização do
SERPRO e da DATAPREV clicando nos links abaixo:
Atos nos estados nos 55 anos do SERPRO
Atos nos estados nos 45 anos da DATAPREV
Seminário regional promovido pela Câmara Federal, por
iniciativa da deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL),
realizado em dezembro de 2019 na sede do Sindppd/RS em Porto
Alegre (RS), fortaleceu a luta, dando amplitude nacional e
articulando apoio de parlamentares
Boletim 1 denuncia as privatizações e inicia a campanha e os
atos em defesa das empresas públicas
Boletim 2: Ligações Perigosas (veja quem são e os interesses
em jogo)

Realizamos atos nos estados e nas regionais, conseguimos apoio
e o comprometimento de parlamentares na defesa da TI pública;
acionamos os órgãos competentes, entre eles o MP (Ministério
Público) e o TCU (Tribunal de Contas da União), com denúncias
que questionavam a privatização, mostrando o grave risco que
se corria em repassar dados sensíveis de toda a população
brasileira e do governo para as mãos de empresas privadas. Por
iniciativa própria, colegas criaram a Campanha Salve Seus
Dados, que contribuiu na luta.
Fizemos longas greves, de modo virtual em meio à pandemia da
COVID-19, por reposição das perdas salariais, da manutenção

dos nossos direitos, contra o desmonte e o fechamento de
regionais e de escritórios do SERPRO e da DATAPREV e em defesa
das empresas públicas.
Foram 4 longos anos de muita organização, de resistência e de
luta, que valeram a pena!
NÃO ALIMENTEMOS A ILUSÃO DE QUE TUDO ESTÁ GARANTIDO. NOSSA
FORÇA ESTÁ NA ORGANIZAÇÃO E NA LUTA DOS TRABALHADORES E DAS
TRABALHADORAS!
Por ora, a privatização do SERPRO e da DATAPREV está revogada,
mas devemos seguir mobilizados e em alerta para que prossiga
assim. O SERPRO ficará vinculado ao Ministério da Fazenda, com
o ministro Fernando Haddad, e a DATAPREV irá para o
Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos,
comandado pela ministra

Esther Dweck.

Além disso, as duas empresas sofreram um desmonte brutal nos
últimos anos, com prédios sendo fechados, serviços e sistemas
descontinuados, demissões acarretando em grande redução no
número de funcionários e de funcionárias, achatamento dos
valores dos salários e benefícios e cerceamento da
participação dos trabalhadores e das trabalhadores em assuntos
e decisões de interesse do corpo funcional das empresas.
É tempo de reconstruir o que foi destruído. Exigir recuperação
nos nossos ganhos, concurso público para repor trabalhadores e
trabalhadoras no SERPRO e na DATAPREV e investimento em
tecnologia e em infraestrutura nas empresas. Precisamos
pressionar para que sejam retomados os espaços de participação
dos trabalhadores e das trabalhadoras nas decisões das
empresas.
Só conseguiremos avançar se nos mantivermos organizados e
mobilizados e com atuação independente do governo, com nossas
organizações de base, sindicatos, a FNI e a FENADADOS vivos e
atuantes na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras do
SERPRO e da DATAPREV e da TI pública. Podemos contribuir muito

ao povo brasileiro prestando serviços públicos úteis, com
agilidade e de qualidade.
À luta, que é justa e necessária!

OLTs e sindicatos que constroem a FNI
*
Texto
publicado
no
blog
da
FNI
em
http://fnialternativa.blogspot.com/2023/01/privatizacao-do-ser
pro-e-da-dataprev-e.html

Setor
Privado:
Convenção
Coletiva
2022/2023
está
assinada.
Mais
uma
vez,
empresários se negaram a
apresentar avanços
Todas as cláusulas econômicas, nas quais estão incluídos os
salários e benefícios, já devem vir reajustadas na folha de
pagamento de Janeiro/2023 (paga até o 5° dia útil de
Fevereiro/2023). As empresas também são obrigadas a pagar
junto os valores retroativos à data-base 1° de Novembro de
2022 SEM QUALQUER TIPO DE PARCELAMENTO.
CLIQUE AQUI para acessar a CCT 2022/2023 assinada pelos dois
sindicatos, Sindppd/RS e SEPRORGS, a qual já está em vigor e

deve ser respeitada pelas empresas de TI no RS
Caso a empresa em que trabalha descumpra a CCT 2022/2023
(Convenção Coletiva de Trabalho) ou se tiver dúvida, entre em
contato com o sindicato pelos e-mails secretariageral@sindppdrs.org.br OU secretariageral2@sindppd-rs.org.br. Atendemos
ainda pelo telefone (51) 3213-6100.
COMO

FICOU

DEFINIDA

A

NEGOCIAÇÃO

DA

CAMPANHA

SALARIAL

2022/2023
O Sindppd/RS pressionou o SEPRORGS a avançar na pauta de
reivindicações dos trabalhadores e das trabalhadoras na TI do
Rio Grande do Sul, especialmente em ganhos econômicos para
além do INPC registrado para o período (6,46%), que foi
bastante abaixo da inflação em quase todo o ano de 2022, e na
redução da jornada para 40h semanais. No entanto, o sindicato
dos empresários se colocou intransigente desde a primeira
negociação e quis, a todo custo, impor sua contrapauta, que
retirava vários direitos já conquistados pela categoria aqui
no estado. Mais uma vez, a intransigência, junto com a
peculiar posição retrógrada do SEPRORGS, impediu a
possibilidade do conjunto da categoria ter a garantia das 40h
semanais.
Sem perspectiva de conseguir furar essa barreira do SEPRORGS e
ciente da necessidade urgente dos trabalhadores e das
trabalhadoras em repor perdas salariais e nos benefícios, o
Sindppd/RS propôs, no final de dezembro, fechar a Campanha
Salarial 2022/2023 com:
1) Reajuste Salarial e dos benefícios pelo INPC (6,46%). Segue
vigente a tabela de proporcionalidade para quem foi admitido
após novembro/2021, confira na cláusula 4 da CCT 2022/2023;
2) Pagamento de todos os retroativos à data-base 1°/11/2022;
3) Manutenção dos demais direitos contidos na Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT)

O SEPRORGS ainda considerou NÃO aceitar esta proposta MÍNIMA e
só desistiu de querer trocar o INPC por perda de cláusulas da
CCT quando a representação do Sindppd/RS propôs levar a
questão para
rejeitasse a

conciliação na Justiça do Trabalho caso
oferta. Essa proposta do Sindppd/RS foi

referendada pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras em
assembleia virtual realizada em 22 de Dezembro.
A CCT 2022/2023 está assinada pelos dois sindicatos,
Sindppd/RS e SEPRORGS, podendo ser conferida AQUI. Hoje mesmo
iremos iniciar o processo de registro junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego. Assim que estiver registrada, divulgaremos
no site e nas redes sociais.
Chamamos todos e todas as colegas da TI a, desde já, nos
mobilizarmos para a próxima Campanha Salarial em novembro
deste ano. Precisamos nos unir e começarmos forte uma campanha
pelas 40h semanais. Só com muita pressão conseguiremos
avançar!
Se a empresa em que trabalha descumprir com a CCT 2022/2023,
denuncie ao sindicato. A Convenção Coletiva e as leis
trabalhistas são direitos nossos, conquistados com luta nossa,
e portanto devemos fazer valer!
Se você trabalha em empresa com jornada acima de 40h semanais,
informe ao sindicato pelos e-mails e telefone acima
informados, que faremos um convite para que a mesma abra
negociação sobre o tema.
Sindppd/RS

Diretoria e Conselho Fiscal
do Sindppd/RS toma posse para
gestão até 2025
Trabalhadores e trabalhadoras de empresas de TI do Rio Grande
do Sul tomaram posse nessa 3ª feira à tarde (29/11) como
integrantes da Diretoria Plena e do Conselho Fiscal do
Sindppd/RS – Gestão 2022/2025. Mais de 30 pessoas estiveram
presentes na cerimônia, entre colegas, membros da comissão
eleitoral, a assessoria jurídica e funcionários do sindicato,
que ocorreu presencialmente na sede em Porto Alegre (RS).
Optamos, neste ano, por realizar um momento breve e limitado a
poucas pessoas para evitar aglomeração frente ao aumento dos
casos de COVID. Até então, a posse da nova diretoria e do
conselho ocorria sempre nas festas de final de ano do
sindicato, que também deixaremos de realizar em 2022 em
decorrência da pandemia. Preferimos resguardar a saúde de
todos e de todas.

CLIQUE AQUI para acessar a galeria de fotos

Este grupo empossado concorreu na primeira eleição realizada
de forma virtual pelo Sindppd/RS, respondendo pela gestão do
Sindppd/RS até 2025. São estes trabalhadores e estas
trabalhadoras que seguirão ajudando a organizar a nossa
categoria no estado em defesa dos nossos direitos e por
avanços em ganhos econômicos e em condições de trabalho, fazer
cumprir os Acordos Coletivos e a Convenção Coletiva (CCT),
combater irregularidades cometidas por empresas de TI, tocar
as campanhas salariais, seguir na luta contra o desmonte e a
privatização das empresas públicas de TI e tantas outras
trincheiras. Não são remunerados financeiramente pelo
sindicato (recebem seus ganhos enquanto trabalhadores das
empresas), e apenas quatro têm liberação do trabalho nas
empresas para conseguirem atuar por mais horas no sindicato.
Além da questão legal e dos compromissos de seguir firmes na
luta,

a

nova

diretoria

e

membros

do

conselho

fiscal

encaminharam a realização de uma pesquisa e de um seminário
sobre a amplitude do teletrabalho e sobre a jornada híbrida na
categoria gaúcha, que foram acelerados durante a pandemia, e
os impactos na adoção deste formato de trabalho. Também foi
apontada a necessidade de retomar os espaços de formação
sindical na diretoria do sindicato, em conjunto com as OLTs e
CTs, e também na categoria.
Por fim, os presentes concordaram, por unanimidade, com a
proposta de nomear o auditório do Sindppd/RS como “Auditório
Hilda Dobal”, trabalhadora PSE do SERPRO alocada durante
muitos anos na Receita Federal e diretora do sindicato,
falecida em 2019. Uma singela homenagem a uma incansável
lutadora em defesa dos PSEs, tão discriminados pela direção do
SERPRO; da categoria da TI e, de forma mais ampla, contra o
racismo e pelo povo negro e por uma sociedade mais
igualitária. Hilda, presente! Hoje e sempre!
Seguimos na luta, e contamos com o apoio e a participação dos
trabalhadores e das trabalhadoras da TI no Rio Grande do Sul.
Atenda às nossas convocações! Sindicalize-se! É a ajuda
financeira dos sócios e das sócias que mantêm a estrutura e os
serviços do Sindppd/RS em funcionamento!
Veja mais sobre a sindicalização e se sindicalize, preenchendo
a ficha em http://www.sindppd-rs.org.br/ficha.php

Sindppd/RS

