PROCEMPA – Mediação no TRT
encerra sem proposta para
pendências do Acordo Coletivo
2018
Representantes dos trabalhadores e da direção da PROCEMPA se
reuniram, nessa terça-feira (8/01), em mais uma mediação no
TRT (Tribunal Regional do Trabalho), em Porto Alegre (RS),
para tratar das pendências da Campanha Salarial. Como de
costume, a audiência foi conduzida pelo desembargador e vicepresidente do Tribunal, Ricardo Carvalho Fraga.

CLIQUE AQUI para acessar a ata

Na mediação, a representação da PROCEMPA não apresentou
nenhuma proposta em relação às pendências, especialmente sobre
a reposição salarial de 2017 e 2018 e, também, em relação ao
plano de saúde. A representante da empresa afirmou que depende
do aval da prefeitura da Capital para poder avançar nas
negociações.
Neste sentido, o mediador Ricardo Fraga propôs uma reunião
apenas com o Município em 21 de Fevereiro, às 10h, no TRT. A
PROCEMPA se responsabilizou por convidar os representantes da
prefeitura. Já com a participação de todas as partes, está
marcada uma mediação para o dia 26 de Fevereiro, também às
10h.

PLANO DE SAÚDE: VITÓRIA DOS TRABALHADORES

A sentença emitida pela juíza Gabriela Lenz de Lacerda, da 2ª
Vara do Trabalho, em que REJEITA os embargos declatórios
ajuizados pela direção da PROCEMPA e mantém o restabelecimento
do plano de saúde da UNIMED será publicada em 21 de Janeiro.
Após esta data, começam a contar os 30 dias para retomar o
benefício conforme consta no ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho), sob pena de a empresa ser multada caso prossiga o
descumprimento depois do prazo.
À luta pelos nossos direitos, colegas da PROCEMPA!

Sindppd/RS

PROCEMPA
–
Vitória
dos
trabalhadores: Justiça mantém
plano de saúde
A juíza Gabriela Lenz de Lacerda, da 2ª Vara do Trabalho,
emitiu sentença em que REJEITA os embargos declatórios
ajuizados pela direção da PROCEMPA, mantendo assim sua decisão
anterior em que determina o restabelecimento do plano de saúde
da UNIMED.
A sentença foi emitida em 28 de Dezembro e pode ser acessada
clicando AQUI
Na decisão, a juíza Gabriela Lenz de Lacerda acatou ainda
pedido da assessoria jurídica do Sindppd/RS, que considerou a

sentença anterior incompleta, pois não deixava claro que
qualquer alteração nos editais para licitação no plano de
saúde devem ser negociadas juntamente com a CT (Comissão de
Trabalhadores) conforme consta no ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho). Até a realização de um novo acordo, as disposições
do atual devem permanecer em vigor.

SENTENÇA RESTABELECE IMPORTANTE DIREITO DOS TRABALHADORES
A alteração no plano de saúde dos trabalhadores da PROCEMPA
foi feita pela empresa sem qualquer negociação com os
trabalhadores. O sindicato e a CT PROCEMPA sempre estiveram
dispostos a negociar uma saída para o impasse, que se
estabeleceu ainda entre os meses de Fevereiro e de Março de
2018. O papel que a Gestão Marchezan Jr. cumpriu foi o pior
possível ao impor à empresa a quebra do ACT (Acordo Coletivo
de Trabalho).
Importante lembrar que a representação dos trabalhadores e a
empresa têm tratado do tema do plano de saúde nas mediações no
TRT4, juntamente com as pendências do ACT de 2018 – reposição
salarial de 2017 e de 2018 e os dias de greve. Esperamos que,
na mediação desta terça-feira (8/01), a empresa leve uma
proposta que consiga resolver este impasse.
Só a união e a organização dos trabalhadores garante a luta
pelos nossos direitos, que vale a pena, colegas!

Sindppd/RS

PROCEMPA – Ata da audiência
de mediação de 18 de Dezembro
Colegas da PROCEMPA,
a CT, o Sindppd/RS e a representação da empresa voltaram a se
reunir nessa terça-feira (18/12), no TRT (Tribunal Regional do
Trabalho), para tratar do plano de saúde e das pendências da
Campanha Salarial 2018/2019. O desembargador e vice-presidente
do tribunal, Ricardo Carvalho Fraga, coordenou o debate.

CLIQUE AQUI para ver a ata

O principal tema novamente foi sobre o plano de saúde. As
representações dos trabalhadores fizeram alguns exercícios
sobre a proposta já apresentada pela empresa, pois entende que
a mesma está bastante acima do negociado no encerramento da
Campanha Salarial de 2018. Especialmente pelo fato de que a
empresa não apresentou, de novo, nenhuma solução positiva para
os reajustes salariais pendentes das campanhas salariais de
2017 e 2018. Os trabalhadores exigem que a licitação contemple
a abrangência nacional, pois ficaria completamente desigual
aceitar pagar mais e, ainda, correr o risco de ter um plano
que não dê cobertura às reais necessidades dos trabalhadores.
Esperamos que na próxima audiência, em 8 de Janeiro de 2019,
às 15h30min, a empresa se esforce para apresentar alguma
alternativa mais plausível para os trabalhadores e que
contemple todas as pendências previstas no atual Acordo
Coletivo. Também está marcada outra audiência em 21 de
Fevereiro, às 10h, no TRT.

Assim que tivermos uma proposta mais conclusiva, que possa ser
debatida e deliberada pela categoria, convocaremos assembleia
de forma ampla.

Sindppd/RS

PROCEMPA – Empresa ficou
de
se
manifestar
sobre pendências relativas à
questão salarial até 18 de
Dezembro
Uma nova mediação entre as representações da PROCEMPA e dos
trabalhadores aconteceu nessa segunda-feira (10/12) no TRT
(Tribunal Regional do Trabalho) em Porto Alegre. A reunião
foi coordenada pelo vice-presidente do tribunal, Ricardo
Carvalho Fraga.

CLIQUE AQUI para acessar ata

A audiência encerrou com avanços no debate sobre medidas a
serem tomadas em uma possível licitação do plano de

saúde.

Sobre

os

reajustes

salariais

e

dos

benefícios referentes às datas base de 2017 e de 2018, as
representações dos trabalhadores apontaram que o índice mais
urgente é o de 4,08%, da Campanha Salarial de 2017. A direção
da PROCEMPA
ficou de se manifestar até 18 de Dezembro,
próxima mediação que ocorrerá no TRT, às 15h30min, em Porto
Alegre.
Ainda em relação aos dias parados, foi encaminhado que o
Sindppd/RS e a direção da PROCEMPA irão tratar
diretamente caso avancem as negociações em relação aos outros
temas em debate.

Fique atento aos nossos informes, colega da PROCEMPA!

Sindppd/RS

PROCEMPA
–
Posse
da
CT
Procempa Gestão 2018/2020
Os colegas eleitos para a Comissão de Trabalhadores Gestão
2018/2020 tomaram posse nessa segunda-feira (26/11), na sede
da PROCEMPA em Porto Alegre.

Abaixo, divulgamos algumas fotos tiradas pelo trabalhador da
empresa e integrante da Comissão Eleitoral, Carlos Osório.

Estamos juntos, colegas da PROCEMPA!

Sindppd/RS

PROCEMPA – 3ª feira (27/11),
às 13h30min: ASSEMBLEIA dos
trabalhadores para organizar
a defesa dos nossos direitos.
Participe!
Colegas da PROCEMPA,
nesta 3ª feira (27/11), às 13h30min, no pátio da empresa,
teremos a ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES. Esta reunião com os
colegas da PROCEMPA dá início a uma semana de assembleias e de
atividades que o Sindppd/RS irá realizar em outras empresas da
categoria e que irá encerrar com um debate no sindicato na 5ª
feira (29/11), às 14h30min.
Na PROCEMPA, daremos relatos sobre as reuniões no TRT
(Tribunal Regional do Trabalho), que estão tratando das
pendências do ACT/ Acordo Coletivo de Trabalho e do plano de
saúde. Esta ASSEMBLEIA terá também a participação de Sebastião
Carlos Pereira Filho (Cacau), assessor de formação, para uma
conversa sobre o que aconteceu neste 1 ano pós Reforma
Trabalhista e para debatermos, JUNTOS, em relação às
perspectivas para 2019.

Portanto

colegas,

a

participação

nesta

ASSEMBLEIA

é

FUNDAMENTAL. Precisamos conversar entre nós sobre o que
passou, o que ainda nos impacta e nos prepararmos para o que
está por vir. Vamos nos organizar desde já e ficarmos em
alerta.
Unidos, nós trabalhadores somos mais fortes! Resistiremos!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DA PROCEMPA
Nesta 3ª feira (27/11) – Às 13h30min
No pátio da empresa
PAUTA:
– Pendências do ACT e tratativas sobre o plano de saúde
(Acordo Coletivo), que estão sendo tratadas no TRT (Tribunal
Regional do Trabalho)
– Debate sobre
para 2019

1 Ano de Reforma Trabalhista e perspectivas

Abaixo, divulgamos o edital da assembleia:

À luta!

Sindppd/RS

PROCEMPA
–
elegem
a
2018/2020

Trabalhadores
CT
PROCEMPA

Nos dias 20 e 21 de Novembro, ocorreram as eleições para a CT
PROCEMPA Gestão 2018/2020 (comissão de trabalhadores). Ao
todo, 231 trabalhadores participaram do pleito, confirmando a
eleição da chapa única.

Segue resultado das eleições:
Chapa 1: 225 votos
Brancos: 4 votos
Nulos: 2 votos
Total de votantes: 231 trabalhadores

Nominata da chapa eleita:
1. Andrea Machado Saldanha
2. Cristiano da Costa Ribeiro
3. Cristina Leipnitz
4. Elisa Bueno Solari
5. Joel Augusto Fogaça Barbosa
6. Julio Cesar Ouriques Vieira
7. Luciano Damasceno Rodrigues
8. Marcelo de Oliveira
9. Silvio Alexandre Silveira Farias
10. Tiago Peterlevitz Zini

O Sindppd/RS saúda os colegas eleitos e a todos os
trabalhadores que participaram ativamente das eleições e
escolheram, de forma democrática, os seus representantes. É
mais um exemplo dos trabalhadores construindo sua história e
sua auto-organização.
Nos colocamos à disposição da CT PROCEMPA para seguirmos
atuando juntos na defesa dos direitos dos trabalhadores e por
avanços. A realidade demonstra que teremos grandes desafios
pela frente, pois além da Reforma Trabalhista, que retirou
direitos que os trabalhadores conquistaram em décadas de luta,
querem cortar ainda mais via a Reforma da Previdência e outras
medidas cogitadas. Temos, ainda, a importante tarefa de
defender a PROCEMPA enquanto empresa pública. Mais do que
nunca a nossa unidade, trabalhadores, CT e sindicato, pode
fazer a diferença.

Crédito:
Osório

Estamos juntos, colegas da PROCEMPA!

Sindppd/RS

Carlos

PROCEMPA – Eleição para a CT
PROCEMPA é nestas 3ª e 4ª
feiras. Participe!
Colegas da PROCEMPA,
nestas 3ª e 4ª feiras (20 e 21/11) acontecem as eleições para
a CT PROCEMPA Gestão 2018/2020 (Comissão de Trabalhadores). A
mesa de votação estará localizada no saguão central da
empresa.

Seguem os horários para votação:
TERÇA-FEIRA (20/11) – Das 9h às 17h
QUARTA-FEIRA (21/11) – Das 9h às 17h

A apuração ocorrerá logo após o fechamento da urna na quartafeira (21/11), às 17h.

Uma única chapa está concorrendo para a eleição CT PROCEMPA
2018/2020:
1. Andrea Machado Saldanha
2. Cristiano da Costa Ribeiro
3. Cristina Leipnitz

4. Elisa Bueno Solari
5. Joel Augusto Fogaça Barbosa
6. Julio Cesar Ouriques Vieira
7. Luciano Damasceno Rodrigues
8. Marcelo de Oliveira
9. Silvio Alexandre Silveira Farias
10. Tiago Peterlevitz Zini

A CT é a tua representação junto à empresa. Participe das
eleições!

Comissão Eleitoral

PROCEMPA – Terceira mediação
no
TRT
ainda
sem
fatos
conclusivos
Representantes do Sindppd/RS e da PROCEMPA se reuniram nessa
quarta-feira (7/11) para dar continuidade às tratativas das
questões que ficaram pendentes da Campanha Salarial 2018/2019,
que são a reposição nos salários e nos benefícios e os dias da

greve.
Em relação a esses assuntos, não houve avanços nesta reunião.

CLIQUE AQUI para acessar a ata

Na mediação, também foi abordado sobre o plano de saúde, tema
que embora não tenha ficado oficialmente pendente da campanha
é objeto de debate entre os trabalhadores e a diretoria da
empresa. Afinal, algumas condições para uma futura licitação
ficaram definidas no ACT (Acordo Coletivo) deste ano.
Havia ficado combinado, na mediação passada, que a PROCEMPA
iria buscar alternativas de plano junto às operadoras para
darmos sequência ao debate, mas infelizmente ainda não foi
possível ter essas informações. A próxima mediação está
marcada para 14 de Novembro, às 17h, no TRT (Tribunal Regional
do Trabalho). Também foi agendada uma próxima para 30 de
Novembro, às 10h, no tribunal em Porto Alegre (RS).
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PROCEMPA
–
Eleição
CT
Procempa: 1 chapa se inscreve

para concorrer ao pleito
A Comissão Eleitoral informa, conforme calendário das eleições
da CT PROCEMPA (comissão de trabalhadores), a chapa inscrita.
Segue nominata abaixo:

1. Andrea Machado Saldanha
2. Cristiano da Costa Ribeiro
3. Cristina Leipnitz
4. Elisa Bueno Solari
5. Joel Augusto Fogaça Barbosa
6. Julio Cesar Ouriques Vieira
7. Luciano Damasceno Rodrigues
8. Marcelo de Oliveira
9. Silvio Alexandre Silveira Farias
10. Tiago Peterlevitz Zini

Abaixo, lembramos as próximas datas do processo eleitoral:
#
#
#
#
#
#
#

Impugnações – 29/10/2018
Resposta – 1º/11/2018
Campanha eleitoral – 5 a 16/11/2018
Eleições – 20 e 21/11/2018 até às 17h
Apuração – 21/11/2018, a partir das 17h01min
Divulgação do Resultado – 22/11/2018
Posse – 26/11/2018

Comissão Eleitoral

