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PRIVATIZAÇÕES PÕEM EM RISCO SEGURANÇA DE DADOS
Considerado o novo ouro,
dados e informações pessoais são
disputados por grandes empresas
a fim de manipulação e direcionamento de marcado. E os brasileiros
estão ameaçados de terem os sigilos
quebrados, já que o Serpro (Serviço Federal de Processamento de
Dados) e a Dataprev (Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência) estão na lista de privatização
do governo.
As duas estatais, as maiores empresas de tecnologia do país,
estão no PPI (Programa de Parcerias
de Investimento) responsável por
dar direcionamento a privatizações.
Lucrativo e um dos líderes no setor
de TI (Tecnologia da Informação), o
Serpro ficou à frente da Google com
o lucro de R$ 457 milhões.
As empresas também foram consideradas as que mais geraram riqueza por empregado. Em
2018, cada trabalhador do Serpro
gerou US$ 104,6 mil, enquanto na
Dataprev cada empregado gerou
US$ 85,6 mil.
Apesar de serem pouco
conhecidas, as duas estatais são res-

MINIMO SEM AUMENTO REAL
O salário mínimo de 2020 será de R$
1.039,00 mensais, O novo salário não teve
aumento real. O percentual cobre somente
a inflação medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) prevista para
todo o ano de 2019.
O governo informou ainda que a recente alta
do preço da carne pressionou a inflação e,
assim, gerou uma expectativa de INPC mais
alto, o que está refletido no salário mínimo
de 2020. Mas como o valor anunciado ficou
acima do patamar anteriormente estimado,
será necessária a realização de ajustes orçamentários posteriores, a fim de não comprometer o cumprimento da meta de resultado
primário e do teto de gastos definido pela
Emenda Constitucional nº 95.
De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor do mínimo serve de
referência para 49 milhões de trabalhadores
em todo o país.

ponsáveis pelo armazenamento e segurança de um
número considerável de dados e informações de
diversas áreas. Quem detém todas as informações
sobre declaração de imposto de renda, a execução
orçamentária do governo, dados sobre a gestão de
trânsito e até a o banco de doação de órgãos é o
Serpro.
Já a Dataprev é responsável por processar
mensalmente cerca de 35 milhões de benefícios
previdenciários, cuida do seguro desemprego, do
Caged, do Sistema de Benefícios do INSS, da Intermediação de Mão de Obra e do Cadastro Brasileiro
de Ocupação.
Quem trabalha no setor explica que a possibilidade de privatização das empresas de segurança
OAB PEDE AO BC REVOGAÇÃO DA TARIFA
coloca em risco soberania dos dados dos brasileiros.
Com a venda, os interesses comerciais podem se soPOR CHEQUE ESPECIAL NÃO UTILIZADO
brepor a segurança das informações que são sigiloA OAB solicitou ao Banco Central a revosas. Outro risco da venda é o vazamento e boicote gação do art. 2º da resolução 4.765/19, que permite
desses dados.
que as instituições cobrem tarifa mensal para oferecer cheque especial aos clientes.
Em ofício enviado a Roberto Campos Melo, o presiMOBILIZAÇÃO PARA FORTALECER RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA dente nacional da Ordem Felipe Santa Cruz e o presidente da Comissão Nacional de Estudos ConstituApesar de Bolsonaro, do ultraliberaliscionais Marcus Vinicius Furtado Coêlho sustentam
mo, do neofascismo, da reforma da Preque a cobrança é inviável por violação dos direitos
vidência, da terrível MP 905 que tanto
dos consumidores:
prejudica os trabalhadores, do fim do
Conforme a OAB, o consumidor não pode anuir
aumento real do salário mínimo, dos
com uma cláusula que seja abusiva ou com uma
Para
2020,
é
imprescindível
intensifiobrigação que não seja devida.
cortes na educação e na saúde, com muito esforço foi possível obter conquistas. car e ampliar a mobilização para reconquistar o Assim, considerando a inconstitucionalidade e ilegalidade do dispositivo, a Ordem pugnou por sua
Em 2019, merecem destaques Estado democrático de direito e derrotar o ulrevogação, a fim de adequá-lo ao ordenamento consvitórias como a manutenção da Previ- traliberalismo neofascista. Os desafios são enortitucional e legal.
dência pública, a rejeição ao excludente mes, inclusive porque o ano será marcado pela
PLANTONISTAS DE HOJE
de ilicitude, o fim da prisão em 2ª ins- campanha salarial dos bancários e por eleição
Manhã: LIAMARA
tância, a libertação de Lula e o fortaleci- municipal em outubro.
Tarde: SONIA
mento da resistência democrática.
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