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 – Pagamento da
3ª parcela de ação judicial a
trabalhadores da Stefanini.
Veja
como
proceder
para
receber
O Sindppd/RS está efetuando pagamento em cheque a
trabalhadores e trabalhadoras da empresa Stefanini
contemplados e contempladas nesta 3ª parcela (nomes estão
listados no final deste texto), referente ao processo judicial
n° 0021624-35.2015.5.04.0005. A ação se deve ao
pagamento INCORRETO dos reajustes salariais e dos benefícios,
bem como dos retroativos à data-base (1º de Novembro),

relativo ao fechamento da Campanha Salarial 2013/2015.
O pagamento ocorre diariamente, das 9h30min às 12h e das
13h15min às 16h30min, na sede do sindicato em Porto Alegre/RS
(Rua Washington Luiz, 186 – Centro Histórico – perto do
Gasômetro). Para receber o valor, é necessário apresentar
documento de identificação com foto.
Qualquer dúvida, entre em contato com Sindppd/RS pelo e-mail
tesouraria@sindppd-rs.org.br

LISTA DOS TRABALHADORES CONTEMPLADOS E TRABALHADORAS
CONTEMPLADAS NA AÇÃO n° 0021624-35.2015.5.04.0005:
ALISON ALVES DE OLIVEIRA
ANA CLAUDIA POERSCH
ANA PAULA LEAO
ANDRES LEONARDO CABRERA
ANDREY VINICIUS FERRAZ DE ABREU
BRENDA JACOBSON SANTOS
DAIANE NEGRI
DIONAS LAUREANO SCHEFFEL
GABRIEL MENDONCA VAZ DA SILVEIRA
GERSON ALBERTO SILVA DE LIMA
GERSON EVAIR DA SILVA JUNIOR
GILBERTO ZANDONAI JUNIOR
GUSTAVO POHREN
JAQUELINE DE SA MACHADO RODRIGUES
JEFFERSON PERSICO
JESSICA DOS SANTOS SANTELMO
JONATAN CARNEIRO DA SILVA
JOSILENE DUTRA CARVALHO
JULIAN SOUZA SANTOS
JULIANA CRISTINA MENDES
KARINE MACHADO DA SILVA
LOGAN JOSE FONSECA

LUANA MULLER CHEVALIER
LUCIA ANABEL LOPEZ
MARCIA MARTINS MACHADO
MARCOS VINICIUS HOMEM VIEIRA
MIGUELINA DA ROCHA ROSA BALDISSERA
MURILO DE PAULA MOREIRA
PRISCILA DA SILVA DORNELES
RENATA BIANCA DO NASCIMENTO MARCOLIN
ROBSON GONCALVES DINIZ
SUELLEN FALKEMBERG PACHECO
THARIQ ISRAHEL JACOBY
VANESSA NEVES DOS SANTOS
Sindppd/RS

SETOR PRIVADO – DBServer:
prazo
para
oposição
ao
desconto assistencial é de 9
a 17 de Janeiro. Não se
oponha,
fortaleça
o
sindicato!
Atualização do post em 6/01/2022: o ACT 2022/2023 (Acordo
Coletivo de Trabalho) está assinado. Acesse pela aba “Acordos
e Convenções > Setor Privado > DBServer” ou direto clicando
AQUI

Colegas da DBServer,
Conforme debatido e aprovado em assembleia, informamos que o
prazo para se opor à CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ao Sindppd/RS
vai de 9 a 17 de Janeiro de 2023.
A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL é uma das formas de arrecadação
financeira que os sindicatos têm para a manutenção da sua
estrutura física (como sede) e garantir os custeios da
campanha salarial, edital em jornal, assessoria jurídica para
analisar as alterações do Acordo Coletivo etc. Além da
assistencial, o Sindppd/RS conta apenas com as mensalidades
das pessoas trabalhadoras sindicalizadas.
A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL é cobrada UMA ÚNICA vez ao ano, no
final das campanhas salariais. Na assembleia da DBServer,
ficou definido, por decisão da maioria, que a contribuição
será no valor de 1,5% do salário base de novembro de 2022, já
reajustado conforme o Acordo Coletivo 2022/2023. O desconto
será efetuado direto na folha de pagamento de janeiro/2023.
Esta contribuição é muito importante, pois é dela e das
mensalidades dos associados e das associadas que o Sindppd/RS
depende para se manter em ativa. Portanto, apoiar e fortalecer
o sindicato para que estejamos mais unidos e mais fortes para
lutar por nossos direitos também passa pela contribuição
financeira à entidade. Chamamos todas as pessoas trabalhadoras
da DBServer a não se oporem ao desconto!
COMO SE OPOR À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Aos colegas que não estão convencidos da importância de
contribuir financeiramente com o sindicato, é garantido o
direito de se OPOR ao desconto da contribuição assistencial.
Para isso, é necessário formalizar a vontade de se opor em uma
carta contendo seus dados pessoais e assinada a próprio punho,
que pode ser entregue pessoalmente na sede do Sindppd/RS em
Porto Alegre OU enviada pelos Correios dentro do prazo
estabelecido: de 9 a 17 de janeiro de 2023. No caso do envio

pelos Correios, irá valer a data da postagem. NÃO SERÃO
ACEITAS CARTAS FORA DESTE PRAZO.
A pessoa trabalhadora também precisará entregar uma cópia
desta carta ao RH da DBServer neste mesmo prazo.
Sindicato FORTE para lutar por avanços e defender nossos
direitos conta com a participação das pessoas trabalhadoras.
Portanto, contribua com o sindicato, não se oponha!
Sindppd/RS

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.
ainda pelo telefone (51) 3213-6100.
COMO FICOU
2022/2023

DEFINIDA

A

NEGOCIAÇÃO

DA

CAMPANHA

Atendemos

SALARIAL

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

conciliação

na

Justiça

do

Trabalho

caso

rejeitasse a 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

PLR do Serpro – Empresa
apresenta nova proposta com

poucas mudanças
Na terceira reunião da Comissão paritária da PLR, após avaliar
a contraproposta dos trabalhadores a empresa apresentou
pequenas alterações na sua proposta. Registramos a importância
da empresa ter dado um passo à frente ao apresentar algumas
flexibilizações na sua proposta inicial.
No entanto, é também importante registrar que a proposta ainda
está bem distante da contraproposta dos trabalhadores, que tem
como base a busca de uma distribuição mais igualitária da
verba da PLR e foi construída a partir do trabalho do conjunto
das trabalhadoras e trabalhadores.
Em relação aos prazos, vale lembrar que o PPLR de 2021, por
atraso da própria empresa, foi definido em 2022 e, desta
forma, não há o que falar em riscos tributários. A
representação dos trabalhadores tem feito esforços para dar
celeridade aos trabalhos da comissão paritária, mas lembra que
estamos em final de ano e neste período não há como convocar
os trabalhadores para reuniões e assembleias, compromisso
firmado pelo grupo no processo eleitoral.
Quanto ao posicionamento da empresa de mais uma vez querer
descartar ou diminuir drasticamente a verba para os
trabalhadores PSEs não é novidade. Além disso, há um claro
privilégio na forma de distribuição proposta pela empresa para
os trabalhadores que ganham maior remuneração, notadamente os
que possuem função de confiança (chefias). Os argumentos
apresentados pela empresa buscam dividir os trabalhadores, o
que se mostra lamentável.
A empresa precisa avançar para sanar as enormes disparidades
criadas em suas propostas. Os trabalhadores também têm pressa,
mas não aceitarão qualquer proposta. Exigimos que os colegas
PSEs recebam no mínimo 100% da parte linear e que a empresa
apresente nova proposta para a distribuição frente a pedida

dos trabalhadores de que a distribuição seja de 60% linear e
40% proporcional.
Representantes dos trabalhadores na Comissão Paritária da PLR
Link para a ata:
ATA 4 Reunião Comissão PLRBaixar

Setor
privado
2022/2023:
Assembleia
da
categoria
aprova
a
proposta
para
fechamento da Convenção
A representação do sindicato relatou na assembleia todo o
processo negocial, a intransigência de sempre dos empresários
do SEPRORGS em não querer avançar em temas importantes para os
trabalhadores tais como as 40h semanais, os 20 dias de licença
paternidade, ampliação para 6 pisos para o auxílio creche,
ganho real entre outros temas.
O sindicato precisou dar um ultimato aos empresários na
reunião da semana passada para que eles apresentassem uma
proposta mínima, para levar à deliberação dos trabalhadores,
contemplando o INPC integral sem nenhuma retirada de direitos,
como era a pretensão do SEPRORGS, ou iríamos buscar uma
reunião de mediação a partir de 20 de janeiro no Tribunal
Regional do Trabalho – TRT4 – após o recesso do judiciário.
Com esta situação posta, os empresários resolveram apresentar
a proposta de INPC integral para salários e benefícios e
manutenção de todas as cláusulas da Convenção Coletiva.
Os trabalhadores em assembleia deliberaram por aceitar a

proposta e encerrar as negociações. Logo que for assinada a
CCT, a mesma será divulgada para a categoria e registrada no
sistema mediador.
A previsão de pagamento da reposição salarial
retroativos é para a folha de janeiro/2023.

e

dos

Saudamos as/os trabalhadores que participaram das assembleias
ou fizeram comentários no site do sindicato, para ajudar a
reforçar a posição do sindicato em mesa de negociação.
A luta pelas 40h vai continuar, empresa por empresa e também
na CCT do próximo ano.
Sindppd/RS
Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do RS

Setor privado – Assembleia
na quinta-feira, 22/12 às
18h30min, para avaliação e
deliberação sobre a proposta
do Seprorgs
COLEGAS DO SETOR PRIVADO:
Mais uma vez os empresários do Seprorgs não aceitaram avançar
para melhorar as condições de trabalho com a jornada de 40h
para toda a categoria e para não atrasar ainda mais o direito
à recomposição nos salários e benefícios, nosso sindicato vai
levar para avaliação da categoria a proposta acatada pelo
Seprorgs de ao menos repor o INPC integral que totaliza 6,46%.
O retorno dos empresários aconteceu ontem, terça-feira, por

escrito e com isso não mais acontecerá a reunião que estava
agendada para esta semana.
Nenhum outro avanço foi possível negociar, apesar de todas as
tentativas que realizamos em mesa de negociação, na verdade o
Seprorgs novamente queria tirar direitos, mas esta
possibilidade foi rechaçada com veemência pela representação
dos trabalhadores. Reforçamos a necessidade de ampliar o piso
para o auxílio creche, ampliar a licença paternidade para os
pais, garantir ganho real além do INPC frente ao fato de que
tivemos uma inflação maquiada de agosto a outubro, pelo
governo federal, que queria a todo custo se reeleger.
Infelizmente mais uma vez não conseguimos avançar.
Convocamos a categoria para a ASSEMBLEIA que será realizada de
forma online, numa sala meet gerenciada pelo sindicato. O link
será enviado por e-mail no final da tarde desta quinta-feira.
O PRAZO PARA SE CADASTRAR JUNTO AO SINDPPD/RS É ATÉ ÀS 16h
desta quinta.
Para se cadastrar, basta enviar um e-mail informando o NOME
COMPLETO e a empresa em que trabalha ATÉ ÀS 16h DESTA QUINTA
para contato_geral@sindppd-rs.org.br
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DO SETOR
PRIVADO –
Campanha Salarial 2022/2023
Nesta 5ª feira (22/12) – Às 18h30min
Pelo Google Meet (link será enviado ao e-mail do cadastro)
1. Análise e deliberação sobre a proposta apresentada pelo
SEPRORGS, Campanha salarial, data-base de 1° de novembro de
2022;
2. Outros assuntos de interesse geral da categoria.

Setor Privado 2022/2023: Na
3ª
mesa
de
negociação,
SEPRORGS nega avançar na
valorização da TI Gaúcha
Representantes do Sindppd/RS e do SEPRORGS se reuniram ontem
(14/12) à tarde, em Porto Alegre (RS), para tratarem da
Campanha Salarial 2022/2023.
O sindicato dos empresários se mantém intransigente em
negociar qualquer avanço que represente melhoria nas condições
de trabalho, tais como a redução da jornada para 40h, INPC com
ganho real e avanço no piso do auxílio-creche, entre outros
itens importantes para os TRABALHADORES e as TRABALHADORAS de
TI do Rio Grande do Sul.
O Sindppd/RS fez um esforço grande e construiu uma proposta
que foi apresentada na 2ª reunião de negociação, que
contemplava as principais reivindicações da categoria e levava
em conta, também, algumas propostas dos empresários: a redução
da jornada de trabalho de 40h semanais – até mesmo de forma
escalonada; reajuste da inflação e algum ganho real nos
salários e nos benefícios; ampliação dos pisos no auxíliocreche e a inclusão dos pais, a fim de beneficiar mais
colegas; criação de um piso menor para analistas de sistema
sem formação acadêmica e sem experiência na função, com prazo
de validade de um ano (proposta solicitada pelos empresários),
entre outros temas. Esta proposta, de conjunto, poderia trazer
a valorização da TI gaúcha, auxiliando para que as empresas
tivessem mais condições de manter os melhores profissionais
nos seus quadros.

No entanto, os empresários do SEPRORGS negaram TUDO e, mais
uma vez, insistem em conceder o reajuste pelo INPC em troca da
retirada de cláusulas da Convenção Coletiva. Recusam-se a
pensar grande, pensar em melhorias na qualidade de vida de
quem trabalha, pensar em inovação de verdade e não em inovação
fake, pois inovar é pensar muito além de aumentar a conta
bancária das empresas. E tudo isso acontece num estado que
virou sede do South Summit, de uma cidade que se gaba de ter
criado o Instituto Caldeira, de ter empresas unicórnio e
tantas outras propagandas ilusórias.
Divulgamos AQUI a ata da reunião de ontem, que de forma
proposital, por parte do sindicato dos empresários, apenas
“cumpre tabela”, sem retratar o debate real que tivemos.
Uma nova mesa de negociação com o sindicato patronal está
marcada para a próxima 5ª feira (22/12) à tarde, na sede do
Sindppd/RS. O sindicato solicitou dos empresários que tragam
resposta concreta para esta reunião: paguem o INPC integral
nos salários e benefícios e renovem toda a Convenção Coletiva
imediatamente para que a categoria não tenha mais perdas, ou o
sindicato irá buscar mediação no TRT (Tribunal Regional do
Trabalho) para que um terceiro nos ajude a sair dessa situação
de intransigência dos empresários do SEPRORGS.
Seguimos firmes na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras
da TI!
Seguimos firmes na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras
da TI!
Sindppd/RS

PROCERGS
–
Liberado
ressarcimento do desconto
indevido
efetuado
pela
PROCERGS na GREVE GERAL em
2017. Veja como proceder para
receber
Colegas da PROCERGS,
A Justiça liberou os valores para ressarcir os trabalhadores e
as trabalhadoras que foram descontados ILEGALMENTE – pois foi
feito de forma unilateral, sem nenhuma negociação com o
sindicato – pela direção da PROCERGS em 2017, quando
participaram da GREVE GERAL contra a Reforma Trabalhista, que
tirou direitos fundamentais dos trabalhadores. O pagamento é
referente ao processo n° 0020730-31-2017-5-04-0024, resultado
de ação judicial ingressada pela assessoria jurídica do
Sindppd/RS na época.
Neste momento, serão ressarcidos os trabalhadores listados e
as trabalhadoras listadas no final desta matéria, que foram os
indicados pela PROCERGS, durante o processo, como sendo os
descontados naquela época. No entanto, a assessoria jurídica
do Sindppd/RS entrou com recurso questionando esta decisão da
Justiça, pois a empresa possui mais de 900 funcionários e
funcionárias, e pode ter mais trabalhadores que também façam
jus aos valores descontados devido à GREVE GERAL, já que a
adesão à paralisação foi uma decisão tomada por toda a
categoria. Assim que tivermos novidades, comunicaremos a todos
e a todas.
Os contemplados e as contempladas neste momento (listados
abaixo) receberão os valores em cheque, que pode ser retirado

a partir desta 5ª feira (15/12), das 9h30min às 12h e das
13h15min às 16h30min, na sede do sindicato em Porto Alegre/RS
(Rua Washington Luiz, 186 – Centro Histórico – perto do
Gasômetro). Para receber o valor, é necessário apresentar
documento de identificação com foto.
Organizar-se e fazer GREVE para reivindicar melhores salários,
condições de trabalho e manutenção dos direitos trabalhistas e
previdenciários conquistados com muita luta dos trabalhadores
e das trabalhadoras, é um direito, e devemos lutar sempre.
Portanto, esta é mais uma vitória nossa contra os desmandos
dos empresários e dos governos!
LISTA DOS TRABALHADORES
CONTEMPLADAS NA AÇÃO:

CONTEMPLADOS

ADELCI TERESINHA S SCHLEDER
ALBA BERENICE RUSCHEL
ALTEMIR VIEIRA MORAES
ANTONIO CARLOS DOS S DORNELES
BEATRIZ ROSA POSUELO
CELIA MARIA CHIARELLI STURM
CEUSER FABRICIO GAMBETTA
CRISTINA BARCELLOS PAZ
DANIEL KUHN
DARIO ALBERTO WACHHOLZ
DULCE HELENA CARDOSO
EDSON LUIS SUSIN
EDUARDO SANDIN PERES
FLAVIO GUTERRES DALMORO
FLAVIO RAMOS FALCAO
FLAVIO TADEU DALA ZEN BEZERRA
FREDI NICOLAS SILVA DEL CASTEL
GABRIEL BARGELESI FRITZEN
GABRIEL DE OLIVEIRA RAMOS
GERALDO RIBAS DUARTE
GILBERTO MAGALHAES TELLES
HELIO SILVA BERON

E

TRABALHADORAS

HENRIQUE MAGALHAES LOPES
IRLE CAETANO FRANCO
JANETE ROLDAO DE O DORNELES
JEFERSON DE ROSSO
JERRI LINCINE SEABRA
JONATHAN FARIAS SILVEIRA
JORGE BARBOSA CUREAU
JOSE FELIPE ROSENSTENGEL
JOSE GARIBALDI COELHO PONTES
LEA CZYZ BERESNIACK
LEANDRO MONTENEGRO MACHADO
LEANDRO RICARDO MEDEIROS
LIANE FERREIRA
LUCAS DA COSTA CUNHA
LUCIA BEATRIZ THIMOTEO
LUCIANA R OURIQUE MASIERO
LUIZ FIGUEIRO BARCELLOS
MARCELO BISSO DE MELLO
MARCIA SALETE DALTROZZO CORTE
MARCO ANTONIO D BALDINO
MARGARETH TEIXEIRA
MARIA BERNARDETE RECHIA
MARIA CRISTINA WUDICH
MARIA TERESA DUBOIS MOREIRA
MARIA TEREZA GRAFITTI LIMA
MAURICIO CARPES
MILTON MINOTTO
PAULO ALEXANDRE SEVERO SARAIVA
PAULO CESAR LUCENA DE OLIVEIRA
PAULO RICARDO P DA SILVA
PAULO ROBERTO DAGUER RUBIN
PAULO ROBERTO HELDT
RODRIGO BARRETO DA SILVA
RODRIGO LONGHI
ROMEU MARCILIO DA SILVEIRA
SANDRA GONCALVES DA FONSECA
SANDRA SAUER

SERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA
TIAGO DE ABREU PEGORARO
Sindppd/RS

BB TECNOLOGIA – Assembleia
dos
Trabalhadores
e
das
Trabalhadoras nesta 4ª feira
(14/12). Participe!
Divulgamos, abaixo, edital da assembleia desta 4ª feira
(14/12), a partir das 9h, pelo Google Meet. Participe!

Sindppd/RS

