PROCEMPA – Nesta 4ª feira
(14/12), às 13h30min, tem
ASSEMBLEIA dos trabalhadores
e
das
trabalhadoras
da
Procempa. Participe!
Boa tarde, colegas!
Dia 14/12, nesta quarta-feira, às 13h30min, estaremos
realizando ASSEMBLEIA GERAL dos trabalhadores e das
trabalhadoras da Procempa de forma virtual pelo Google Meet.
Link será enviado por e-mail no dia. Estarão em pauta assuntos
importantes, tais como PCES e a criação, pela Procempa, de um
comitê de ética e de integridade.
Na última quinta-feira, houve reunião da comissão do PCES, e a
empresa apresentou a proposta de como será a promoção por
mérito neste novo plano. Entendemos que ainda existem detalhes
a serem discutidos com relação à proposta apresentada e, por
essa razão, precisamos ter, em assembleia, um diálogo muito
importante com os trabalhadores e as trabalhadoras sobre as
alterações propostas pela Procempa.
Em relação à criação do comitê de ética e integridade,
queremos apresentar a proposta feita pela empresa e as
preocupações da representação dos trabalhadores.
É fundamental a presença de todos e todas nesta assembleia!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DA PROCEMPA
Nesta 4ª feira (14/12) – Às 13h30min

Pelo Google Meet (link será enviado no dia)

Contamos com vocês!

Sindppd/RS e CT Procempa

PROCEMPA – A Procempa das
redes
sociais
não
é
a
Procempa pública e forte que
Porto Alegre merece!
A Procempa das redes sociais não é a Procempa pública e forte
que Porto Alegre merece. A Administração tem divulgado imagens
feitas a partir da sede histórica da companhia, imagens que
vão ficar apenas na memória se sua intenção de desmembramento
e remoção dos funcionários for implementada.
Enquanto ouvimos palavras fortes de resgate de “autoestima” e
“expansão” da empresa, as medidas implementadas e planejadas
têm direção diametralmente oposta.
Na prática, o que assistimos é a política de desmonte da
empresa desde o início dessa gestão municipal, com o primeiro
ato sendo a alteração da Lei de criação da Procempa, indo até
a saída da empresa de sua sede histórica! Tudo isso com o

apoio incondicional da direção da companhia.
Os empregados da Procempa estão sendo unilateralmente expulsos
de sua segunda casa, pois a sede da empresa é mais que um
espaço físico, mas sim a segunda casa de seus trabalhadores!
Agora, estão sendo removidos para uma área sem acesso, sem
disponibilidade de estacionamento; uma área muito menor! Na
realidade, a prioridade dessa gestão e da direção da empresa
nunca foi melhorar a condição de trabalho de seus empregados!
Em resumo, ações de desmonte da empresa e desmotivação dos
funcionários estão sendo implementadas sem mirar o interesse
público. Interesse garantido quando os serviços de TI não são
descontinuados quando eventualmente o órgão do governo não
paga suas faturas. Empresas privadas, tão logo acaba o
contrato, cessam o provimento de serviços e de assistência
necessária para a continuidade do serviço público de TI.
Continuaremos defendendo a Procempa pública e seus
trabalhadores! Seguiremos denunciando todos os atos que
atentem contra a manutenção da empresa de T.I. de Porto
Alegre.
CT PROCEMPA e Sindppd/RS

PROCEMPA – Sobre a mudança da
sede da Procempa
Colegas trabalhadores da Procempa,

Após alguns meses sem novidades sobre a mudança de grande
parte dos trabalhadores para o Centro Administrativo
municipal, a diretoria da empresa mandou nota a todos os
empregados da Procempa informando da situação referente à data
da mudança e a chegada da Guarda Municipal na sede da
companhia. Vale lembrar que a decisão de mudança da sede da
Procempa foi exclusivamente da direção da empresa e de forma
intempestiva, sem aceitar nenhum tipo de diálogo ou
alternativa que pudesse garantir a manutenção de sua sede
histórica, que foi preparada para abrigar uma empresa de
Tecnologia da Informação.
Mas em se tratando da decisão unilateral tomada pela gestão da
empresa, não nos parece correto que, mesmo antes da ocupação
pela Procempa no prédio do Centro Administrativo, o qual pela
previsão da diretoria será somente para março, a Guarda
Municipal já se instale na sede da Procempa! Os empregados da
companhia começaram a serem deslocados de suas áreas para
espaços apertados, sem infraestrutura adequada para o
desenvolvimento dos trabalhos, como por exemplo pontos de rede
em funcionamento!
Na nota publicada pela diretoria, diz que “o cronograma da
transição está sendo conduzido com muito cuidado e zelo”, mas
não é o que está parecendo de fato! Por que essa pressa em
deixar a secretaria de segurança ocupar a sede histórica da
Procempa?
A principal questão que devemos observar é que a remoção dos
funcionários é desnecessária. Depois, quanto à instalação, não
vemos vantagem para os funcionários em geral. Não há expansão
da empresa e sim desmembramento, com perda de qualidade em
termos de localização e ergonomia para a grande maioria
daqueles que se almeja deslocar. Qualquer mudança tem de ter o
objetivo de melhorar a situação do trabalhador, e nesse caso,
o que vemos, é prejuízos. Não há maior integração quando se
articula um desmembramento do corpo de funcionários.

A maioria dos trabalhadores e sua representação lutou contra
essa mudança, pois entendeu não haver sentido e justificativa
para que a Procempa deixasse sua sede.
Por que tratar os trabalhadores da Procempa com esse desprezo?
Continuaremos na luta histórica pela defesa da Procempa
Pública e por tudo que representa essa empresa de suma
importância para a cidade de Porto Alegre.

CT Procempa e Sindppd/RS

PROCEMPA – Assembleia dos
trabalhadores
e
das
trabalhadoras da PROCEMPA,
nesta 5ª feira (3/11), às
13h30min. Participe!
Colegas,
Na quinta-feira, dia 3 de novembro, realizaremos assembleia
geral dos trabalhadores da Procempa! A primeira chamada será
às 13h e, a segunda, às 13h30min. Será realizada de forma
virtual, enviaremos o link no dia aos colegas.Semana passada,
a empresa fez reunião com os trabalhadores para explicar a
situação do plano de previdência complementar (BBprev).
Queremos debater este tema em assembleia!

Importante a participação de todos e de todas!

PAUTA:
– BBprev
– Assuntos gerais

Contamos com a presença dos colegas!

CT PROCEMPA e Sindppd/RS

PROCEMPA – Assembleia dos
trabalhadores
e
das
trabalhadoras nesta 3ª feira
(6/09),
às
13h30min.
Participe!
Colegas da PROCEMPA,
Nesta 3ª feira (6/09), às 13h30min, realizaremos uma
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS da PROCEMPA.
Será de forma virtual, numa sala administrada pela CT/
sindicato no Google Meet. Link será enviado aos colegas no dia
da assembleia.

A pauta da assembleia irá tratar:
# Normativa Trabalho Híbrido
# Reenquadramento TCE
# Assuntos gerais
Contamos com a participação de todos e de todas na assembleia!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DA PROCEMPA
Nesta 3ª feira (6/09) – às 13h30min
Pelo Google Meet (link será enviado no dia)

Sindppd/RS

PROCEMPA – Assembleia dos
Trabalhadores
e
das
Trabalhadoras nesta 5ª feira
(18/08),
às
13h30min.
Participe!
Colegas da PROCEMPA,

Nesta 5ª feira (18/08), às 13h30min, teremos ASSEMBLEIA DOS
TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS. Será realizada pelo Google
Meet, link será enviado por e-mail no dia.
Na ocasião, trataremos da Normativa do Trabalho Híbrido e
Assuntos Gerais.
A assessoria jurídica do Sindppd/RS estará presente para
responder a dúvidas e questões dos participantes.
Esperamos todos e todas!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DA PROCEMPA
Nesta 5ª feira (18/08) – às 13h30min
Pelo Google Meet (link será enviado no dia)

Sindppd/RS

PROCEMPA
–
Direção
da
PROCEMPA
mantém
intransigência
sobre
a
mudança
da
sede.

Trabalhadores reforçam luta
em defesa da PROCEMPA em
assembleia
Em reunião da representação dos trabalhadores com a direção da
PROCEMPA sobre a mudança da sede, infelizmente a
intransigência preponderou
Na tarde de ontem (28/07), os representantes do sindicato e da
comissão de trabalhadores se reuniram com a direção da
PROCEMPA para apresentar a proposta de uma comissão para
tratar dos impactos em relação à mudança da sede. Nessa
reunião, estiveram presentes pela direção da empresa a
presidente Letícia; o diretor administrativo André, e outros
representantes da gestão.
A representação dos trabalhadores levou um documento com as
propostas sobre o tema da mudança da sede que foi aprovado,
por ampla maioria, na assembleia realizada na última 4ª feira
(27/07). Nesse documento, os trabalhadores propõem que seja
criada uma comissão paritária para o levantamento de todas as
questões que implicam na mudança de sede da empresa; que essa
comissão verificasse, por meio de uma análise aprofundada,
todos os detalhes; para que essa análise fosse base para a
tomada de decisão sobre possibilidade de permanência na sede
ou até de mudança para o espaço indicado pelo governo.
A resposta da direção da empresa perante a proposta dos
trabalhadores foi negativa, informando que não existe nenhuma
possibilidade de ser revista a decisão de mudança de sede.
Colocou que esta decisão já está tomada e que foi definida
pelo prefeito Sebastião Melo, sendo corroborada pela gestão da
empresa.

Não desistiremos e continuaremos na luta pela permanência dos
trabalhadores na sede histórica da PROCEMPA!

Em assembleia representativa com a presença do ex-presidente
da PROCEMPA, Mario Teza, o assunto foi a mudança da sede.
Também foi aprovado um documento endereçado para a direção da
PROCEMPA.
A assembleia dessa 4ª feira (27/07) iniciou com a fala de
Mario Teza, que foi presidente da PROCEMPA num período
histórico da companhia. Em sua gestão, a empresa se capacitou
e contratou em torno de 100 trabalhadores, dando um salto
fundamental no atendimento às necessidades da TI do município.
Mario fez um paralelo entre os acontecimentos da PROCEMPA com
a situação do SERPRO e da PROCERGS, que enfrentam governos que
também desprestigiam suas empresas públicas, mas que não
tiveram a ousadia de desalojar os trabalhadores de suas sedes.
Mexer na sede implica não só em perda de identidade e de um
espaço reservado para a criação, mas também em riscos que
deveriam ser dimensionados por meio de um apurado estudo de
impacto e de um debate aprofundado com o corpo funcional.
Afinal, a TI não é igual a qualquer outro trabalho e pressupõe
uma ampla gama de condições. O caso da PROCEMPA é muito grave
porque não há demanda técnica para a sua mudança ou, pior
ainda, haveria a divisão da empresa onde parte ficaria na
sede, e a outra parte seria deslocada para o centro da cidade.
Mario citou também que não está em debate o trabalho home
office ou mesmo o trabalho híbrido, mas sim os profundos
impactos que podem causar uma mudança como a que está sendo
proposta. Outro tema de grande relevância é o fato de que a
divisão da companhia pode ser permanente, pois não é
recomendável tecnicamente e teria um custo gigantesco tirar a
rede de fibra e o centro de dados do prédio da atual sede da

empresa.
Após encerrar sua fala, o ex-presidente se retirou da
assembleia, e os trabalhadores continuaram o debate. Foi muito
questionado o fato de que até agora o único argumento usado
pela gestão da empresa seja o de uma pretensa economia e
nenhum estudo técnico tenha sido apresentado.
Ao final da assembleia, foi debatido e consolidado um
documento que foi apresentado ontem (28/07) à direção da
PROCEMPA, em que os trabalhadores solicitam a constituição de
uma comissão da direção da empresa e dos trabalhadores para
debater a mudança da sede, os impactos de tal medida e a
construção de alternativas. Este documento foi aprovado pela
ampla maioria dos presentes e foi entregue para a empresa em
reunião nessa 5ª feira.

A luta em defesa dos nossos direitos e da PROCEMPA Pública
continua!

CT PROCEMPA e Sindppd/RS

PROCEMPA – Nesta 4ª feira
(27/07), às 13h30min, tem
ASSEMBLEIA dos trabalhadores.
Participe!

Colegas da PROCEMPA,
Como combinado na semana passada, realizaremos uma ASSEMBLEIA
DOS TRABALHADORES e das TRABALHADORAS nesta 4ª feira (27/07),
às 13h30min, pelo Google Meet.
Retomaremos o tema do plano PCES para tirar dúvidas e ampliar
as informações, caso exista alguma novidade. Sobre o tema da
mudança da sede temos um fato novo, haverá uma reunião da
Comissão dos Trabalhadores com a diretoria da empresa, a
pedido do Conselho de Administração, então queremos tratar
deste assunto na assembleia.

Na pauta:
– Novo plano de cargos
– Mudança da sede
– Assuntos gerais relacionados aos temas anteriores

Participe!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DA PROCEMPA
Nesta 4ª feira (27/07) – às 13h30min
Pelo Google Meet (link será enviado por e-mail)

Sindppd/RS

Ato em frente à sede da
empresa reafirma a decisão
dos trabalhadores: PROCEMPA
fica na sua sede!

Trabalhadores e trabalhadoras da PROCEMPA e vereadores
participaram de um importante e combativo ato em defesa da
empresa pública de TI de Porto Alegre na tarde dessa 3ª feira
(19/07). O protesto foi realizado em frente à sede da
PROCEMPA, na Avenida Ipiranga, 1.200. Após as falas dos
presentes, o ato foi encerrado com um “abraço” na empresa.
Em suas manifestações, os vereadores Matheus Gomes e Karen
Santos, do PSOL, e Leonel Radde e Jonas Reis, do PT,
desmontaram o argumento de que a Secretaria de Segurança
precisa ocupar o atual prédio da PROCEMPA. “Eu, como servidor
público da segurança, posso afirmar que não há necessidade
alguma da guarda municipal ser deslocada para este prédio sob

esse argumento, que é uma das formas que eles utilizam para
tentar sensibilizar e convencer a população”, disse o vereador
Radde, que é policial civil.
“Os trabalhadores da segurança pública têm um bom prédio em
frente ao Estádio Beira Rio, não é essa a demanda central
desses trabalhadores. O prefeito Melo inclusive massacrou os
servidores com a Reforma da Previdência, a guarda municipal
vem perdendo direitos no último período e está sendo exposta a
um tipo de serviço que não é prerrogativa dela”, ressaltou
também o vereador Matheus Gomes.
A suposta necessidade de a sede da PROCEMPA ser cedida para a
Segurança tem se mostrado uma falácia. E os motivos estão
claros. A Tecnologia da Informação deveria ser prioridade para
a prefeitura; a PROCEMPA, inclusive, auxiliou em demandas de
Segurança, desenvolvendo o sistema do cercamento eletrônico.
Além disso, o prédio da PROCEMPA foi todo reformado justamente
para ser ocupado por uma empresa de TI. Somente em sua sede a
empresa pode permanecer inteira, sem ser fraturada ao meio
como quer o Governo Melo.
A retirada da PROCEMPA de sua sede poderá ter impactos
desastrosos para a empresa e para os seus trabalhadores. A
direção da empresa não realizou nenhum estudo técnico e nem
debateu com os trabalhadores e suas representações. É mais uma
medida arbitrária que, como denunciaram os vereadores, tem
sido a forma da prefeitura se relacionar com os trabalhadores
do município para implementar medidas que sabe que encontrará
resistência. Na situação atual da PROCEMPA, transferir parte
da empresa para outro prédio é mais um passo da gestão Melo,
com o aval da direção da PROCEMPA, para fragilizar a empresa,
tirando sua identidade e colocando em risco a sua função.
“Aqui o problema não é o mau uso dos prédios públicos, a
questão aqui é outra, é enfraquecer a PROCEMPA, passar seus
principais contratos para a iniciativa privada para abrir o
caminho para a privatização e o desmonte total desta empresa”,

denunciou Matheus. Um projeto da atual gestão da prefeitura de
Porto Alegre que não se restringe à TI, mas atinge vários
outros setores, entre eles a Saúde, com a terceirização do
atendimento nas unidades de saúde, e a tentativa de
privatização da água e do saneamento com a venda do DMAE, como
apontou o vereador Jonas Reis. “É isso o que está em jogo com
a PROCEMPA: lucro para alguém ou vantagens para a cidadania,
para o portoalegrense”, disse.
Cristiano Ribeiro, trabalhador da PROCEMPA e diretor do
sindicato, chamou os colegas para a luta em defesa da empresa.
“Não há necessidade de sairmos deste lugar, a casa dos
trabalhadores da PROCEMPA. Peço que continuemos firmes nessa
luta porque é só o início. Nós temos que nos manter fortes,
unidos, para que possamos suportar e vencer todos esses
desafios”, defendeu.
Seguimos fortes pela PROCEMPA Pública!
PROCEMPA fica na sua sede!

Abaixo, fotos do ato tiradas pelo colega Carlos Osório:

Participação dos vereadores, iniciando pela esquerda: Jonas
Reis, Karen Santos, Leonel Radde e Matheus Gomes

Sindppd/RS

PROCEMPA – Em encontro com a
direção da PROCEMPA na última
quarta-feira (20/07), com a
participação
dos
trabalhadores, o tema foi a
mudança da sede da companhia
Nesse encontro, a presidente da empresa, sra. Letícia, de
forma inconveniente, atacou a representação dos trabalhadores
buscando jogar os colegas contra o sindicato. Inverteu os
fatos, na tentativa de construir uma imagem de estar sendo
perseguida pela organização sindical. A presidente Letícia
esqueceu que ela só é presidente desta empresa hoje porque foi
o Sindppd/RS que, juntamente com colegas corajosos, denunciou
a roubalheira e a destruição da empresa na gestão do sr. Melo
quando era vice-prefeito. Com isso, a PROCEMPA foi reerguida.
Quem está perseguindo a empresa e seus trabalhadores, na

verdade, são o prefeito e o vice-prefeito municipal, com seus
atos contra a PROCEMPA desde o início de sua gestão. Este
sindicato somente vem defendendo, de todas as formas
possíveis, a continuidade da empresa pública.
No início da Gestão Melo/Gomes, os dois foram na sede da
PROCEMPA, momento em que o mundo enfrentava a pandemia da
Covid-19, e gravaram um vídeo no qual eles esculhambaram a
imagem da empresa e de seus trabalhadores, ao apontar que não
havia ninguém trabalhando na empresa, filmando as salas vazias
e dizendo que “isso não poderia acontecer, onde estavam os
trabalhadores da PROCEMPA?”. Na prática, chamaram seus
apoiadores a dizer que o corpo funcional da companhia era
vagabundo.
Em outra oportunidade, na Câmara de Vereadores,
a gestão
afirmou que não pagaria aumento para os trabalhadores da
PROCEMPA, mesmo eles estando há mais de 5 anos sem receber a
reposição porque eles ganhavam muito, jogando a população
contra os trabalhadores. Ainda em outra situação,
entrevista à Rádio Gaúcha, chamou os trabalhadores

em
da

companhia de
desrespeito.

de

incompetentes.

Foram

vários

exemplos

Em um ato autoritário, a gestão da prefeitura alterou a Lei de
Criação da PROCEMPA, expondo ao ridículo os trabalhadores da
companhia e a própria empresa por mais de dois meses na Câmara
de Vereadores. Com isso, estão fazendo de tudo para tirar
serviços da empresa, como é o caso do DMAE e da Secretaria da
Fazenda.
Esse é o prefeito que, infelizmente, a direção da PROCEMPA
atende incondicionalmente, mesmo que afete diretamente o
futuro da empresa! A saída da empresa da sua sede é um ato
arbitrário, pois em nenhum momento abriu-se espaço para o
debate com os seus trabalhadores, inclusive sobre os impactos,
haja visto que uma empresa de tecnologia têm muitas
peculiaridades e uma mudança dessas será prejudicial para os

serviços da companhia. Existem alternativas para que a
PROCEMPA permaneça em sua sede, como por exemplo dividir o
espaço com outra secretaria, mas em nenhum momento essa
possibilidade foi aventada pela direção da empresa. Não existe
NENHUM ESTUDO TÉCNICO sobre os impactos desta mudança ou
benefícios reais, porque na verdade não existem tais
benefícios. O que há é o interesse da prefeitura na sede da
PROCEMPA. Que interesse seria esse?
Exigimos

a

constituição

imediata

de

uma

comissão

com

representação dos trabalhadores, corpo técnico e direção da
PROCEMPA, a exemplo das várias comissões que temos
historicamente na companhia, como a do PCES, do PROCEMPA Prev
etc. A representação dos trabalhadores, sindicato e CT, em
conjunto com o corpo funcional, irão continuar lutando como
historicamente têm feito pela defesa da PROCEMPA Pública e seu
fortalecimento!

Na 3ª feira (19 de Julho), os trabalhadores, com o apoio de
vereadores, e sindicato realizaram um importante ao público em
frente à sede da PROCEMPA. CLIQUE AQUI para ver a matéria

Seguimos fortes pela PROCEMPA Pública!
PROCEMPA fica na sua sede!

CT PROCEMPA e Sindppd/RS

