DATAPREV – Fechados acordos
de PLR e Plano de Saúde
Aconteceu ontem (20/06), com a presença do presidente da
DATAPREV, Gustavo Canuto, mesa de negociação para tratar da
PLR 2021 e do Plano de Saúde. Na reunião, a representação dos
trabalhadores e trabalhadoras comunicou à empresa que a
categoria aprovou, em assembleias estaduais, o fechamento dos
acordos.
PLR 2021
O acordo será assinado ainda esta semana, e a expectativa é
que o pagamento da primeira parcela, de 50%, seja efetuado na
folha de junho.
O pagamento da segunda parcela será efetuado pela empresa em
90 dias. Lembrando que aqueles que receberem valores acima de
R$ 6.677,55 sofrerão retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Será agendada reunião para início das negociações da PLR 2022
entre a representação dos trabalhadores e a comissão de
negociação da empresa.

Plano de Saúde
Uma vez fechado o acordo relativo ao financiamento do plano de
saúde, o pagamento da per capita será retroativo ao valor pago
pelo trabalhador e trabalhadora no boleto da operadora
relativo a junho.

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

DATAPREV – Assembleia na 5ª
feira (9/06), às 10h30min.
Participe!
Colegas da DATAPREV,
Chamamos todos e todas a participarem da ASSEMBLEIA DOS
TRABALHADORES, que será realizada nesta 5ª feira (9/06), às
10h30min, de forma virtual pelo Google Meet. Sindicato enviará
o link no dia da assembleia por email.

Na pauta:
1 – Avaliação e deliberação sobre a proposta apresentada pela
DATAPREV e ratificar a pauta nacional dos (as) trabalhadores
(as) da Campanha Salarial 2022/2024;
2 – Aprovar o estado de greve;
3 – Assuntos gerais relacionados aos temas acima.
Contamos com a participação de tod@s!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DA DATAPREV –
Campanha Salarial 2022/2024
Nesta 5ª feira (9/06) – Às 10h30min
Pelo Google Meet (link será enviado por e-mail)

Participe!

Sindppd/RS

DATAPREV – Campanha Salarial
2022/2024: empresa apresenta
nova proposta rebaixada
Foi realizada ontem (30/05) a continuação da 2ª mesa de
negociação da Campanha Salarial dos trabalhadores e
trabalhadoras da Dataprev, que se iniciou no dia 16/05 e foi
suspensa por falta de propostas da empresa.
Na reunião, a Dataprev propôs reajuste nas cláusulas
econômicas no percentual de 60% do IPCA, ou 7,28% a considerar
o índice medido até a data base. A empresa se compromete a
prorrogar o ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) até 30 de junho,
com garantia de pagamento do retroativo a 1º de maio. A
representação dos trabalhadores e trabalhadoras rejeitou essa
proposta de índice, que não atende ao anseio da categoria.
A reivindicação sobre a paridade no financiamento do plano de
saúde permanece sem resposta, embora a representação da
empresa tenha informado que levou a demanda à SEST e aguarda
posicionamento do órgão de regulação.
Ainda sem resposta sobre a data de pagamento da PLR 2021, a
empresa propôs a realização de mesa de negociação específica
sobre a PLR 2022. A representação dos trabalhadores e

trabalhadoras reivindicou que seja debatida também a PLR 2023,
ou seja, com a antecedência necessária e de forma que seja
possível negociar democraticamente e com transparência o
estabelecimento de metas e regras do programa como um todo,
conforme determina a Lei. A PLR 2021 foi calculada pelo índice
de 6,19% do lucro líquido, o que perfaz o valor de R$
22.005.011,16. Os acionistas já foram pagos
A Fenadados convocou reunião do Comando Nacional de Campanha,
que ocorre no dia 1 de junho de 2022, às 19 horas, para
deliberar sobre o indicativo da Coordenação Nacional de
Campanha dos trabalhadores da Dataprev: Estado de Greve.

Sindppd/ RS e Sindpd/ SC/ FNI, FENADADOS e sindicatos filiados
* Texto divulgado no BLOG da FNI

DATAPREV – Campanha Salarial
2022/2024: para indignação
dos trabalhadores, mesa de
negociação é cancelada mais
uma vez, a pedido da empresa
A mesa de negociação que estava agendada para ontem (23/05)
foi desmarcada, a pedido da Dataprev, que continua sem

propostas para apresentar aos trabalhadores e trabalhadoras.
A Coordenação Nacional de Campanha Salarial, após debater
todos os ângulos do que se tem até o momento, deliberou por
indicar estado de greve. Estabeleceu a convocação do Comando
Nacional para reunião após a próxima mesa com a empresa, que
está agendada para o dia 30 de maio.
A decisão foi tomada diante do descaso da empresa, que já
cancelou duas mesas, apresentou proposta econômica rebaixada,
omitiu-se sobre pagamento de retroativo e está claramente
atrasando as negociações sem apresentar propostas específicas
à pauta de reivindicações, além de silenciar sobre a
Participação nos Lucros e Resultados
financiamento do plano de saúde.

e

a

paridade

no

Sindppd/RS e Sindpd/SC/ FNI, FENADADOS e sindicatos filiados
* Texto divulgado no BLOG da FNI

DATAPREV – Campanha Salarial
2022/2024: mesa de negociação
é suspensa por falta de
respostas da empresa

Foi iniciada ontem (16/05), a segunda mesa de negociação da
Campanha Salarial dos trabalhadores e trabalhadoras da
DATAPREV.
Uma vez que a representação dos trabalhadores já havia
rejeitado, na mesa anterior, a proposta econômica rebaixada, a
expectativa era que a empresa apresentasse resposta sobre a
questão da paridade no financiamento do plano de saúde,
questão que vem sendo reiteradamente cobrada pela
representação dos trabalhadores. A cláusula acerca da
Sindicância, que a empresa propõe alterar, ficou para ser
debatida na próxima mesa, uma vez que a empresa encaminhou
apenas nessa segunda-feira os normativos internos que tratam
deste tema e que precisam ser analisados pela representação
dos trabalhadores.
As partes debateram ainda a cláusula do horário de trabalho
para os trabalhadores em regime de teletrabalho, com defesa
contundente da representação dos trabalhadores contra a
alteração proposta pela DATAPREV, por entender que ela
prejudica os trabalhadores e não garante o direito à
desconexão. As partes anuíram em aprofundar o debate com
vistas à garantia desse direito, tão importante para o
conjunto de trabalhadores.
A mesa será retomada na próxima segunda-feira, dia 23 de Maio,
às 14h30min.

Sindppd/RS e Sindpd/SC/ FNI, FENADADOS e sindicatos filiados
* Texto retirado do BLOG da FNI

DATAPREV – Campanha Salarial
Dataprev
2022/2024:
na
primeira mesa de negociação,
empresa propõe pagar 50% do
IPCA
Na segunda-feira (9/05), aconteceu a primeira mesa de
negociação com a representação da DATAPREV. A empresa
apresentou sua contraproposta para a pauta de reivindicações
dos trabalhadores, que foi encaminhada no final de Março. A
representação dos trabalhadores fará uma análise mais apurada
sobre essa contraproposta e se manifestará na próxima mesa,
mas saltou aos olhos o item sobre reposição nos salários e
benefícios.
A empresa propôs pagar apenas 50% do IPCA do período, num
momento em que o acumulado das perdas por este mesmo índice
chegou a 12,13%. Esta proposta é inaceitável, e a
representação não perdeu tempo e já argumentou, em mesa, sua
recusa para esse índice.
Está agendada nova negociação para o dia 16 de Maio, ocasião

em que a representação dos trabalhadores irá se manifestar
sobre a contraproposta apresentada pela empresa. Também será
contundente na defesa da proposta econômica dos trabalhadores,
que é a reposição das perdas do período, bem como a
recuperação das perdas dos últimos dois anos.
A representação dos trabalhadores questionou ainda a empresa a
respeito da proposta da paridade no financiamento do plano de
saúde e a apresentação da proposta final relativa à
Participação nos Lucros e Resultados/2021. A empresa
simplesmente não teve resposta para nos dar.
É inaceitável que a DATAPREV não tenha nenhuma definição sobre
estes temas. A representação dos trabalhadores já adiantou que
não vai aceitar que haja qualquer espécie de “moeda de troca”
desses itens por um reajuste salarial rebaixado.
A campanha salarial está só começando, mas devemos estar
preparados para a luta, pois ao que tudo indica não será nada
fácil. Além da defesa da recuperação das perdas salariais,
junta-se a defesa da DATAPREV PÚBLICA! Teremos pela frente
muitas dificuldades a serem enfrentadas e vencidas.

OLTs e sindicatos que compõem a FNI, FENADADOS e sindicatos
filiados
* Texto divulgado no BLOG da FNI

Campanha Salarial 2022/2024

Serpro e Dataprev – pautas de
reivindicações e prorrogação
dos acordos vigentes
No final de Abril, os acordos coletivos vigentes do SERPRO e
da DATAPREV foram prorrogados por 30 dias devido à data-base 1º de
Maio ter chegado sem a assinatura de um novo acordo. Mais informações
neste
da

link

no

site

FENADADOS:

http://fenadados.org.br/2022/04/29/prorrogados-acordos-vigentes-da-dat
aprev-e-do-serpro/

Disponibilizamos as pautas de reivindicações protocoladas pelos
sindicatos da FNI e FENADADOS e sindicatos filiados junto às duas
empresas para esta Campanha Salarial 2022/2024. Documentos foram
entregues ao SERPRO e à DATAPREV em 31 de Março.

Pauta da Campanha Salarial dos Trabalhadores do SERPRO >> CLIQUE AQUI
Pauta da Campanha Salarial dos Trabalhadores da DATAPREV >> CLIQUE
AQUI

OLTs e sindicatos que constroem a FNI

SERPRO e DATAPREV – A FNI,

que
luta
contra
a
privatização do SERPRO e da
DATAPREV, apoia a Campanha
Salve Seus Dados

Cientes dos riscos que a população e o país correm com a
privatização da DATAPREV e do SERPRO, as entidades sindicais
que subscrevem esta nota declaram seu apoio às importantes
ações organizadas em defesa das empresas por meio das várias
entidades sindicais e movimentos sociais, com o apoio da
Campanha Salve Seus Dados.
De acordo com as entidades, as duas maiores empresas públicas
de tecnologia da informação do Brasil são responsáveis pela
segurança e pelo tratamento de dados muito importantes e, por
isso, devem seguir como patrimônio da sociedade sem estar
sujeitas à lógica da lucratividade acima de tudo.
Ainda ressaltam o papel fundamental que a DATAPREV e o SERPRO
têm para a construção da cidadania e o compromisso das
empresas em encontrar soluções inovadoras para melhorar a vida
de todos. Importante citar que com o advento da LGPD se torna
ainda mais forte a necessidade de que as empresas continuem

nas mãos do Estado brasileiro, única garantia real de proteção
dos dados da população, das empresas e dos serviços públicos.
Além da questão que afeta a todo o país, também é importante a
preocupação com os trabalhadores das empresas, que possuem uma
vasta experiência e conhecimento do trabalho desenvolvido pelo
SERPRO e pela DATAPREV e que, com a privatização, podem
imigrar para outros mercados, em que são cada vez mais
valorizados, ocasionando uma quebra do trabalho de excelência
realizado até hoje.
Devido ao trabalho de seus empregados, a DATAPREV e o SERPRO
são reconhecidos por suas políticas e procedimentos sólidos de
segurança cibernética. Procedimentos estes que são fruto de
grandes investimentos realizados pelo povo brasileiro.
O futuro do Brasil e a construção de políticas públicas que
lancem bases sólidas para a transição para um Estado cada vez
mais digitalizado devem ser orientados pelos interesses da
população e não por interesses privados, tal como vem
ocorrendo no apagão de dados no Ministério da Saúde, em
decorrência do sucateamento e forte terceirização do DataSus.
Ajude a Campanha Salve seus Dados assinando a nota em apoio à
luta
em
defesa
do
SERPRO
e
da
DATAPREV:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosBTg6G4HkhKEAL94Tp
4fslUZVwlnK7y63sYGJkVJbiXpeQ/viewform

FNI – Frente Nacional dos Trabalhadores em Informática,
Sindppd/RS e OLTs parceiras

* Texto publicado no BLOG da FNI

Trabalhadores da Dataprev
aprovam
pauta
de
reivindicações
para
a
Campanha Salarial 2022/2024
Data-base da categoria é em 1° de Maio. Reposição das perdas
com a inflação, ACT para dois anos e defesa das empresas
públicas de TI do governo federal são os destaques. Junte-se à
luta contra o desmonte da DATAPREV e do SERPRO!

ATUALIZAÇÃO EM 1/04/2022:

a pauta de reivindicações unificada

da DATAPREV foi protocolada junto à direção da empresa nessa
5ª feira (31/03/22). CLIQUE AQUI para acessar a pauta

Trabalhadores da DATAPREV e do SERPRO do Rio Grande do Sul
realizaram suas assembleias nessa 5ª feira (24/03), dando
início às campanhas salariais deste período.
A da DATAPREV ocorreu na parte da manhã. Os trabalhadores
aprovaram todos os itens colocados em votação na assembleia,
autorizando, desta forma, o sindicato e/ou o comando nacional
de negociação a representarem a categoria na negociação e a
tomarem medidas judiciais cabíveis, se necessário. Também
concordaram com o desconto da contribuição assistencial, sendo
que o índice será definido no final da campanha.
Em relação à pauta, a categoria aprovou o reajuste dos

salários e dos benefícios pelo INPC, cujo índice será
divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) no início do mês de Maio, e cláusulas que busquem
garantir o emprego dos trabalhadores que ainda se mantêm na
ativa. Os colegas presentes na assembleia demonstraram
preocupação com a desmobilização provocada pelo fechamento do
escritório no estado e a consequente transferência dos
funcionários para os mais diferentes órgãos federais e, até
mesmo, para outros estados.
Agora, a pauta aprovada pelos trabalhadores da DATAPREV no Rio
Grande do Sul será unificada com as dos outros estados para
entregar uma única à direção da empresa. Nacionalmente, a
proposta é de que o ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) englobe
os dois anos 2022/2024 estritamente para as CLÁUSULAS SOCIAIS.
Quando estiver pronta, divulgaremos no site.
O Sindppd/RS pede aos trabalhadores da DATAPREV que NÃO estão
recebendo os comunicados do sindicato, que nos enviem seus emails de contato para o endereço imprensa@sindppd-rs.org.br .
Ajudem-nos a avisar todos e todas para construirmos a nossa
rede e, desta forma, seguirmos mobilizados nesta campanha
salarial e nas demais lutas que estão por vir!

Sindppd/RS

SERPRO

E

DATAPREV

–

Assembleias de abertura da
Campanha Salarial 2022/2023
Colegas do SERPRO e da DATAPREV,
Nesta 5ª feira (24/03), realizaremos as assembleias de
abertura das Campanhas Salariais 2022/2023 dos trabalhadores.
Ambas ocorrerão de forma virtual, pelo Google Meet. Os links
das salas serão enviados por e-mail pelo sindicato no dia da
assembleia.

Assembleia da DATAPREV: dia 24 de Março, às 10h (em primeira
convocação) e às 10h30min em segunda convocação;
Assembleia do SERPRO: dia 24 de Março, às 13h30min (em
primeira convocação) e às 14h em segunda convocação;

Na ocasião, discutiremos e deliberaremos as pautas de
reivindicações para as campanhas salariais das duas empresas.
Também serão encaminhadas, pelas assembleias, questões legais
das campanhas como autorizar o sindicato a negociar, acordar
e, se necessário, instaurar dissídio coletivo e/ou demais
ações e a contribuição assistencial.

Abaixo, divulgamos o edital publicado no jornal Correio do
Povo de hoje (21/03). Nele, consta a pauta das assembleias:

Contamos com a participação de todos e todas. Trataremos de
nossos ganhos salariais, nossas condições de trabalho, dos
nossos empregos e do futuro disso tudo e dessas duas
importantes empresas públicas de TI!
Ajude a divulgar as assembleias entre os colegas do setor.
Quanto mais gente tivermos juntos e organizados, mais fortes
estaremos para as campanhas salariais e na defesa do SERPRO e
da DATAPREV públicos!

Sindppd/RS

