SERPRO
–
Sindicatos
e
FENADADOS pedem suspensão no
reajuste do custeio no plano
de saúde
Sindicatos e a FENADADOS enviaram ofício à direção do SERPRO
em 29 de Novembro em que exigem mais informações e marcação de
reunião para tratar do reajuste de 25% no custeio do Plano de
Saúde (PAS) pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras.
Devido ao grande impacto que esta medida, tomada de forma
unilateral pela direção da empresa, irá causar à categoria, as
representações também pediram que o aumento seja suspenso até
Janeiro de 2023. A intenção é que as representações dos
trabalhadores e das trabalhadoras possam, ainda em dezembro,
dialogar sobre este reajuste com o SERPRO, conforme previsto
na Cláusula 3ª do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho).
CLIQUE AQUI para acessar o documento enviado ao SERPRO
Há um sério risco de que vários trabalhadores e várias
trabalhadoras tenham sua permanência no plano de saúde
inviabilizada devido ao alto custo, o que além de deixar as
pessoas descobertas pode, em um futuro próximo, colocar em
risco a sobrevivência do próprio plano.

Sindppd/RS e Sindpd/SC/ FNI, FENADADOS e sindicatos filiados

PROCEMPA
–
Abertura
da
Campanha Salarial 2022/2023
dos trabalhadores da Procempa
Assembleia ocorre nesta 4ª feira (16 de Março), às 13h30min
(em segunda convocação), pelo Google Meet. Na ocasião, a pauta
de reivindicações será debatida e deliberada. Participe!
A pauta foi construída a partir da do ano anterior, com
sugestões adicionadas pela CT (comissão de trabalhadores) e
pelo sindicato de temas relativos à luta contra o desmonte
da PROCEMPA. Também constam sugestões enviadas por demais
colegas.

A assembleia ainda irá tratar de questões relativas à
organização da campanha salarial como:
– Autorizar a diretoria do sindicato para instaurar negociação
coletiva de trabalho, firmar Acordo Coletivo de Trabalho,
ajuizar protesto judicial, solicitar mediação, instaurar
dissídio coletivo no caso de insucesso das negociações
coletivas, contestar dissídio coletivo e firmar acordos
judiciais ou extrajudiciais, inclusive aditivos; conceder
poderes à diretoria do sindicato para firmar acordos e
constituir procurador no caso de ação judicial;
– Análise e deliberação de forma coletiva e de maneira prévia
e expressa sobre a fixação e o desconto da contribuição
assistencial;

– Formas de mobilização da categoria, inclusive paralisação
coletiva dos trabalhos;
– Assuntos gerais

Divulgamos, abaixo, o edital da assembleia publicado no jornal
Correio do Povo em 12 de Março:

Participe!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DA PROCEMPA –
Abertura da Campanha Salarial 2022/2023
Nesta 4ª feira (16/03) – às 13h30min
Pelo Google Meet (link será enviado no dia)

Sindppd/RS

GetNet
Para acessar o Acordo Coletivo GetNet 2020/2022 registrado
no Ministério da Economia (clique neste link para acessar o
Sistema Mediador), opte pela “consulta básica” e utilize
o Número da Solicitação: MR029011/2021

Faça o download da versão do ACT 2020/2022 assinado, clicando
AQUI
Para acessar o ACT 2020/2022 registrado no Ministério da
Economia, clique AQUI

Confira os acordos anteriores:

Assembleia aprova prestação
de contas do Sindppd/RS para
2019 e 2020

Em assembleia realizada no início da noite de 5ª feira (1º/04)
pelo Google Meet, os trabalhadores de TI aprovaram, por
unanimidade, a prestação de contas do Sindppd/RS para os
exercícios de 2019 e 2020. O conselho fiscal do sindicato já
havia se reunido em 29 de Março, indicando voto favorável à
aprovação.
Participaram , na assembleia, trabalhadores da categoria e
diretores do sindicato, além do contador do Sindppd/RS,
Roberto Krug do Espírito Santo.
A diretora do sindicato, Vera Guasso, apresentou os
demonstrativos de resultado (DREs) e os balanços financeiros e
patrimoniais do sindicato dos dois anos. Ela também tirou

dúvidas dos presentes.
Após, os DREs e balanços financeiros e patrimoniais foram
colocados em votação, sendo aprovados por todos os presentes.

As prestação de contas do Sindppd/RS de 2019 e de 2020, bem
como de anos anteriores, podem ser acessadas pelos
trabalhadores na seção “O Sindppd/RS > Transparência” que
consta na aba superior do site do sindicato (www.sindppdrs.org.br)

À luta, colegas da TI!

Sindppd/RS

Dieese:
Privatização
da
Serpro e Dataprev é risco à
privacidade dos brasileiros
Um recém-publicado estudo do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE – alerta para
riscos de privatização das estatais de tecnologia da
informação, Serpro e Dataprev, diante do impacto da venda das
bases de dados fiscais e previdenciárias.
Na Nota Técnica ‘Uma visão panorâmica das empresas estatais

federais e possibilidades de atuação no pós-pandemia’, o
Dieese analisa 200 estatais federais, 46 delas controladas
diretamente pela União, 37 exclusivamente, além de
participação majoritária em nove empresas de economia mista.
“Na atividade de tecnologia da informação (TI), cabe realçar o
Serpro (1964) e a Dataprev (1974), empresas
controladas
diretamente
pela
União
que

públicas
contam,

respectivamente, com 9,2 mil e 3,6 mil empregados. Ambas são
responsáveis pelos sistemas de armazenamento e processamento
de dados da maior importância para o funcionamento da
administração pública federal, a exemplo dos dados da Receita
Federal e da Previdência Social, incluindo-se o cadastro e os
pagamentos mensais dos benefícios previdenciários a dezenas de
milhões de brasileiros.”
Como

aponta

o

Dieese,

Serpro

e

Dataprev

também

são

responsáveis pelo desenvolvimento e gestão de soluções de TI
para a oferta crescente de serviços digitais, especialmente no
âmbito dos serviços públicos digitais, como é o caso da
Carteira Digital de Trânsito. Com tanta informação sobre os
cidadãos, a privatização
importantes:

dessas

empresas

traz

riscos

“É preciso mencionar dois outros aspectos cruciais que
justificam a manutenção dessas empresas sob o controle da
União. Em primeiro lugar, evita-se que a privacidade de –
potencialmente – toda a população brasileira possa vir a ser
exposta a empresas privadas, inclusive multinacionais”, aponta
o Dieese no trecho sobre as estatais de TI.
“Em segundo lugar, e talvez ainda mais relevante, evita-se
entregar ao setor privado – especialmente às grandes empresas
internacionais de tecnologia da informação – informações
estratégicas que permitam não apenas conhecer profundamente os
dados privados de cada cidadão ou cidadã brasileiros, como
também, através do uso das tecnologias de psicometria e
microtargeting, promover manipulação em larga escala para fins

comerciais

e,

até

mesmo,

para

fins

militares,

ferindo

gravemente a soberania nacional.”
Fonte:
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/star
t.htm?UserActiveTemplate=site&UserActiveTemplate=mobile&infoid
=56545&sid=16#.YGUuV63ZXao.whatsapp

Prefeito
Melo
aceita
compromisso de estabelecer
debate
amplo
antes
de
qualquer medida em relação à
Procempa
feito
pelo
Sindppd/RS
Em reunião com o prefeito Sebastião Melo, o Sindppd/RS
solicitou compromisso de debate amplo antes de qualquer medida
em relação à Procempa, o que foi aceito por ele.

O Sindppd/RS solicitou uma reunião com o prefeito Sebastião
Melo, que foi agendada via vereador Matheus Gomes para a tarde
dessa 3ª feira (19/01). O objetivo era pautar a necessidade de

diálogo entre os trabalhadores da Procempa e o novo governo.
Participaram do encontro, além do prefeito, os secretários
Cezar Schirmer (Planejamento e Assuntos Estratégicos), André
Barbosa (Administração e Patrimônio), Roberto Rocha
(Procuradoria-Geral do Município), Fernando Mattos (Inovação)
e Cássio Trogildo (Governança Local e Coordenação Política).
Durante a reunião, o prefeito Melo e secretários levantaram
pontos como “monopólio” da Procempa, custo, qualidade dos
serviços entregues, produtividade em home office,
desatualização tecnológica da empresa e dos empregados,
dificuldades para atender todas as demandas da prefeitura
municipal (PMPA) e falta de integração entre os sistemas
utilizados pela PMPA. Três diretores do sindicato, sendo dois
trabalhadores da Procempa e também um técnico, entregaram um
documento com temas relevantes (CLIQUE AQUI para acessar) e,
também, a lista de serviços realizados em meio à pandemia
(VEJA AQUI).

Junto com o vereador Matheus Gomes, a representação do
Sindppd/RS e dos trabalhadores da Procempa forneceram
informações para todos os aspectos levantados. Por exemplo:
– Explicaram que a Procempa não detém o monopólio dos serviços
de TI municipais, apenas fornece assessoria técnica;
– Salientaram a reconhecida qualidade dos produtos e serviços
entregues pela Procempa, como é o caso dos sistemas que fazem
parte do complexo regulador da saúde;
– Esclareceram algumas situações. O mencionado custo do ponto
de rede está relacionado ao fato de que a Procempa
comercializa o ponto de rede como um pacote de serviços,
tornando impossível a comparação direta com preços praticados
pela iniciativa privada. Também foram apresentados casos de
serviços em que o preço cobrado pela Procempa foi inferior aos
praticados por empresas da iniciativa privada e dados sobre a

saúde financeira da empresa, que teve resultados positivos nos
últimos 3 anos;
– Listaram as entregas realizadas pela Procempa durante a
pandemia, mostrando a produtividade e a importância dessas
entregas para facilitar o acesso da população aos serviços
públicos;
– Esclareceram que há integração entre os sistemas e que uma
das tarefas executadas pela Procempa é justamente integrar
algumas das soluções adquiridas de empresas privadas aos
sistemas que já estão em uso pela PMPA;
– Defenderam a qualificação técnica dos empregados da Procempa
e sua a capacidade de atualização. O quadro de empregados
combina a experiência de profissionais, que estão há décadas
trabalhando na empresa com as mudanças trazidas por
trabalhadores que estão entre 10 e 5 anos na empresa;
– Ressaltaram o fato de que a Procempa trabalha para atender
às demandas da PMPA até o limite de sua capacidade de
atendimento, o que é definido principalmente pelo número de
empregados, e que segue priorizando demandas definidas pela
própria administração municipal.

O sindicato, juntamente com o vereador, fez uma solicitação
fundamental ao prefeito: que não tome nenhuma medida drástica
que altere a lei de criação da Procempa antes de fazer um
amplo debate com o corpo técnico e com a representação dos
trabalhadores, pois qualquer medida abrupta pode significar
mais problemas do que soluções. Licitar serviços em TI,
colocando uma empresa pública de TI como parte da disputa,
ainda não aconteceu em nenhum lugar do país, e os impactos
podem ser avassaladores para o governo e para o município.
O prefeito Melo mencionou que o governo está analisando
projeto que estabeleceria o futuro da Procempa na

administração municipal e fez a promessa de estabelecer amplo
diálogo com a empresa e com o seu corpo técnico. A promessa
também foi reforçada pelo secretário Cézar Schirmer,
responsável pela secretaria a que a Procempa está vinculada,
que sugeriu uma mesa redonda com a presença dos secretários e
com o corpo técnico da empresa para debaterem, com franqueza e
profundidade, sobre o papel da companhia. O secretário da
Inovação, Fernando Matos, sugeriu que seja feita uma reflexão
sobre o futuro da empresa para os próximos anos, e o
secretário da Administração, André Barbosa, disse que respeita
muito a empresa e seus profissionais e se colocou à disposição
para o diálogo.
Vale registrar ainda que a representação dos trabalhadores
também entregou cópia das denúncias que o sindicato fez junto
ao Ministério Público de Contas (MPC) em 2019 e 2020, que
inclusive renderam representações do órgão junto ao Tribunal
de Contas do Estado (TCE). Mostramos, com isso, que além de
fiscalizarmos os desvios feitos pela gestão passada,
continuamos atentos para qualquer medida que venha fragilizar
a companhia. O secretário Schirmer se comprometeu a fazer as
investigações necessárias sobre todas as denúncias.
Colegas, o momento agora é de reforçar a mobilização de todos
para manter esse diálogo, que representa a oportunidade de
defender a empresa, suas realizações e sua importância para
prefeitura de Porto Alegre. Mas não podemos parar por aí, a
defesa da empresa e de seus trabalhadores deve ser parte do
cotidiano e inclui a busca de mais apoios junto aos
parlamentares e, também, a união com outras entidades
sindicais, como é o caso do SIMPA (sindicato dos municipários)
e outras associações.

Sindppd/RS

PROCERGS
–
Edital
da
assembleia de mobilização
desta
5ª
feira
(10/12).
Participe!
Colegas da PROCERGS,
conforme encaminhado na assembleia passada, iremos realizar
mobilizações em 8 e 10 de Dezembro (3ª e 5ªfeiras) tendo como
principal pauta a Campanha Salarial.
Portanto, divulgamos abaixo o edital da assembleia de
mobilização que ocorrerá na 5ª feira que vem (10/12). Contamos
com a presença de todos e de todas!

Sindppd/RS

Manuela e Melo apresentam
seus planos para a T.I. e sua
visão sobre a Procempa e
outras empresas públicas
Em reportagens no Jornal do Comércio veiculadas nessa semana,
os dois candidatos no segundo turno à disputa da prefeitura de
Porto Alegre responderam, entre outros assuntos, questões
sobre a PROCEMPA e seus projetos para a T.I. da capital.
Reproduzimos aqui parte das entrevistas e também os links para
as entrevistas completas.

Inovação e tecnologia terão papel central, afirma
Manuela

Manuela D’ávila em Entrevista. Foto: JOYCE
ROCHA/JC
“A candidata à prefeitura de Porto Alegre, Manuela
d’Ávila (PCdoB), quer transformar a Capital em uma
referência em inovação e tecnologia. Para garantir os
investimentos necessários, Manuela pretende utilizar a
Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre
(Procempa) e sua capacidade de ampliar o acesso à
internet na cidade; os recursos do Fundo Municipal de
Inovação e Tecnologia de Porto Alegre (FIT), aprovado em
março de 2020; e a parceria do Pacto Alegre, Tecnopuc e
outras instituições privadas ligadas ao setor
tecnológico.
No seu plano de desenvolvimento tecnológico, a Procempa
desempenha um papel central. Devido à capacidade de fibra
ótica já instalada pela companhia na cidade, a candidata
argumenta que R$ 18 milhões são suficientes para expandir
o acesso gratuito à internet wifi. “Quem quer ser a
capital da inovação precisa investir para que as suas
pessoas tenham acesso à internet. A inovação e a
sustentabilidade garantem empregos bem remunerados para o
nosso povo”, argumenta.
Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Manuela garante
que manterá a Companhia Carris Porto-alegrense (Carris) e
o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae)

públicos. Ela também explicou que quer enviar, ainda
durante a transição, um projeto que suspenda o aumento do
IPTU programado para 2021. O reajuste está previsto na
planta revisada pelo atual prefeito Nelson Marchezan
Júnior (PSDB), que já se comprometeu em enviar projetos
do prefeito eleito durante a transição. Se o texto não
for enviado em 2020, a suspensão não entra em vigor em
2021.” (trecho integral reproduzido de Jornal do
Comércio)
Para acessar a entrevista completa de Manuela D’ávila (PC do
B), clique AQUI para ir ao site ou AQUI para o PDF.

Sebastião Melo não descarta privatização de Carris e
Procempa
“Candidato à prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo
(MDB), ao comentar o futuro das três principais estatais
da Capital – Companhia Carris Porto-alegrense (Carris),
Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre
(Procempa) e Departamento Municipal de Água e Esgoto
(Dmae) -, disse não descartar a privatização da Carris e
da Procempa. Embora tenha se comprometido em não
privatizar a Carris na eleição de 2016, Melo justifica
que agora cogita vender a companhia, porque “o mundo
mudou, e eu também”.

Sebastião Melo em Entrevista. Foto: JOYCE
ROCHA/JC

Quanto à Procempa, o emedebista acredita ela deve ser
submetida à concorrência da iniciativa privada. “Se ela
se adaptar à concorrência, tudo bem. Se não se adaptar,
tem que ver o que vamos fazer”, ponderou. Quanto ao Dmae,
Melo não fala em privatização, mas sim em Parcerias
Público-Privadas (PPPs) – com o objetivo de expandir o
tratamento de esgoto e o abastecimento de água. Além
disso, embora tenha sido vice-prefeito no segundo mandato
de José Fortunati (na época PDT, 2013-2016) – quando o
superávit do Dmae foi usado para pagar outras despesas da
prefeitura -, Melo se compromete agora em não proceder da
mesma maneira. É taxativo: “Não vou usar o dinheiro do
Dmae para o caixa único”.
Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Melo também
menciona que quer cancelar os aumentos do Imposto sobre
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
programados para 2022, 2023, 2024 e 2025. Entretanto,
pretende manter o aumento previsto para 2021. Ele também
manifestou confiança de que o governo federal vá comprar
a vacina contra a Covid-19 e, com os devidos protocolos
sanitários, garante que, se for eleito, vai abrir todo o
comércio da Capital.” (trecho integral reproduzido de
Jornal do Comércio)

Para acessar a entrevista completa de Sebastião Melo (MDB),
clique AQUI para ir ao site ou AQUI para o PDF.
Sindppd/RS

PROCEMPA
–
Edital
da
assembleia dos trabalhadores
desta 5ª feira (26/11), às
13h30min. Participe!
Colegas da PROCEMPA,
divulgamos,

abaixo,

edital

da

ASSEMBLEIA

VIRTUAL

DOS

TRABALHADORES que realizaremos nesta 5ª feira (26/11), às
13h30min, pelo Google Meet.
O endereço da sala será enviado por e-mail aos trabalhadores.
Portanto, se você NÃO recebe os comunicados do sindicato,
envie-nos o seu e-mail para imprensa@sindppd-rs.org.br

Segue o edital:

Clique aqui para ler em PDF: Edital PROCEMPA – AGE Virtual 2611-2020

Sindppd/RS

TOTVS Caxias do Sul
Para acessar o Acordo Coletivo TOTVS da unidade de Caxias do
Sul 2020/2022 registrado no antigo Ministério do Trabalho e
Emprego/ MTE (clique neste link para acessar o Sistema
Mediador), opte pela “consulta básica” e utilize o Número da
Solicitação: MR 056570/2020

Faça o download da versão em PDF do ACT 2020/2022, clicando
AQUI
Faça o download do ACT TOTVS Caxias do Sul 2020/2022 assinado,
clicando AQUI

Confira os acordos anteriores:

