Funcionários permanecem
Estado de Greve

em

Cerca de 150 funcionários da PROCEMPA deliberaram hoje à
tarde, em assembléia, pela manutenção do Estado de Greve e
assembléia permanente. O que significa dizer que poderão
entrar em greve a qualquer momento.

Procempa
funcionários

demite

17

A Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre,
Procempa, demitiu nesta tarde 17 funcionários, que no entender
da empresa, estariam em situação irregular.

Sindppd ingressa com Ação
Judicial para impedir efeitos
da Resolução de Diretoria
14/02
O Sindppd-RS ingressou, hoje, com Ação Cautelar Inominada e
Incidental contra a Procempa, para impedir os efeitos da RD nº
14/02 que em sua conclusão resolve:

Determinar

à

área

de

Recursos

Humanos

identifique

os

empregados que nos anos de 1996, 1999, 2000 e 2001 exerceram o
direito previsto no art. 143 da CLT e, em face dessa situação
tiveram sua remuneração acrescida de 1/3 relativamente ao
lapso trabalhado de 10 dias.
Determinar à área de Recursos Humanos, que após a
identificação dos empregados, proceda ao cálculo do montante
individual irregularmente recebido, atualizando-o segundo o
índice de correção adotado pelo TCERS.
Determinar à área de Recursos Humanos que proceda a devolução,
aos cofres da Companhia, dos valores apurados mediante o
desconto em folha de pagamento dos empregados identificados. O
desconto deve ser efetuado a partir de dezembro de 2002, em
nove parcelas atualizadas mensalmente segundo os índices
adotados pelo TCERS.
Em caso de dúvida contate os diretores Cid Soares, César
Broniczak ou Deobrandino Borges pelo telefone 32 17 3100.
Fonte: Carolina Coronel/Imprensa Sindppd-RS

Reajuste para funcionários da
Procempa é de 11,34%
Os empregados da Procempa recebem neste mês reajuste de 6,16%
sobre o salário de outubro. Em março os salários serão
reajustados em 4,88% sobre o novo salário de novembro. Os
índices foram aprovados em assembléia da categoria, na quintafeira, 21.
A cesta rancho será aumentada em 4,10% em novembro e em 4,88%

em março de 2003. O tíquete-alimentação será corrigido da
mesma forma que os salários.
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Fonte: Carolina Coronel/Imprensa Sindppd-RS

Proposta da Procempa é aceita
em assembléia
Em assembléia realizada em frente ao estacionamento da
Empresa, dia 10 deste mês, a maioria dos 146 empregados
presentes decidiram pela aprovação da proposta apresentada
pela Procempa.
Pela primeira vez, a Empresa divide o reajuste: uma parte é
paga com salário, a outra através da cesta. Estão contemplados
os dissídios de 2001-2002 e 2002-2003.
O Sindppd apresenta algumas preocupações em relação a
proposta. O benefício relativo à cesta pode ser retirado no
futuro, enquanto que o reajuste salarial é irredutível.
No nível 8, com dois qüinqüênios, na hipótese da retirada da
cesta, as perdas chegariam (em março de 2003) a 13,12% sobre o
salário. No nível 129, com cinco qüinqüênios, as perdas
representariam 4,36% do salário.
Quanto ao reajuste do salário, no nível 8 com dois
qüinqüênios, o reajuste do período foi de 14,32% –
representando uma perda de 2,56% em relação ao INPC e 6,76%
sobre o IGPM. No nível 129, com cinco qüinqüênios, o reajuste
foi de 12,58% – representando uma perda de 4,15% sobre o INPC
e 8,41% em relação ao IGPM.

Fonte: Carolina Coronel/ Imprensa Sindppd

Fórmula de cálculo decide
pagamento de horas extras
Na última audiência entre Empresa e Sindppd, a Justiça
determinou que a Procempa se manifeste quanto à alteração da
fórmula de cálculo das horas extras a contar de outubro de
2001. Como exemplo, devem ser juntadas aos autos as fichas
financeiras relativas à folha de pagamento de 2001. O juiz
selecionou três fichas de empregados para comprovar o cálculo.
Os documentos devem ser apresentados pela empresa à Justiça em
15 dias a partir da data da audiência, 12 de agosto. O Sindppd
tem o mesmo prazo para se manifestar a respeito dos
documentos.
Em seguida, a instrução do processo deve ser encerrada.
Fonte: Imprensa Sindppd

PROCERGS
–
Relato
da
assembleia da Campanha 2012.
AMANHÃ é dia de mobilização!
Participe!

Os

trabalhadores

da

PROCERGS,

em

assembleia

muito

participativa (mais de 200 presentes), debateram sobre a
campanha salarial 2012-2013. A indignação é grande com o
tratamento dado aos trabalhadores pela atual gestão, que
persiste no mesmo tratamento dado por outros governos.
CLIQUE AQUI

para ver a ata da assembleia

Alguns motivos para a indignação:
– Baixos salários, se comparados a outras empresas públicas da
categoria e de concuros de TI no estado;
– Mais de uma década sem ganho real;
– Apesar de estar há mais de um ano, a atual administração não
fez nada para mudar o atual quadro;
– Tentativa de
inaceitável.

Contra

todas

retirada

essas

da

injustiças

cláusula

os

33,

considerada

trabalhadores

não

se

intimidaram, e já estão definidas mobilizações. A luta está
começando novamente. Acorda, direção da Procergs/governo!
É a luta pela valorização, pelo respeito ao nosso trabalho e
por melhor remuneração aos trabalhadores!
AMANHÃ (QUINTA-FEIRA, dia 19/07, às 15h, terá LANCHE COLETIVO
na SEDE e também no prédio do IPE. Estão todos convocados! É
uma deliberação coletiva dos trabalhadores da Procergs em
assembleia.

É hora de mobilização!
CT Procergs e Sindppd/RS
Acompanhe as notícias do Sindppd/RS pelo twitter: @sindppdrs
ou pelo Facebook: Sindppd/RS Sindicato

Procergs – Eleição da
quarta e quinta-feira

CT

Alguns trabalhadores da sede que participaram da votação
O processo de eleição da nova composição da Comissão de
Trabalhadores da Procergs chegou ao momento da votação. Nestas
quarta e quinta-feira (6 e 7/5), as urnas instaladas nos
diversos locais de trabalho e na sede da empresa estão
recebendo os votos dos trabalhadores. É muito importante que
todos participem!
Confira, abaixo, os horários das urnas em cada local e a
nominata da chapa única inscrita:
NOMINATA CHAPA ÚNICA
Adelci Scheleder
Andreia Albertin
Cleber Wincler da Silva
Cleiton Schuch
Dora Regina Leal Trindade
Gilson Flora Costa
Guilherme Guterres
Helio Silva Beron
Henrique Lisboa Carvalho
Jorge Ubirajara Brando Nogueira
Juçara Terezinha Reis Boeira
Marco Antonio Baldino
Mauricio Azevedo da Silveira
Ormar Emílio Santos da Rosa
Renato Rodrigues Branco
Walter Augusto Câmara

Trabalhadores
intensificam
tempo de mobilização
Nesta quarta (17) acontecem duas paralisações de 30 minutos.
Na quinta, o tempo aumenta para 45 minutos e na sexta-feira
para uma hora. As mobilizações da Campanha Salarial dos
Funcionários da Procergs começaram no dia 5 deste mês. A database é 1º de novembro. Desde novembro de 2002 os empregados da
estatal estão sem reajuste. As perdas chegam a 17,34% conforme
o IGMP.
Nesta quarta-feira (17), o Sindicato dos Trabalhadores em
Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Sindppd/RS)e a
Comissão de Trabalhadores reuniram os funcionários em um
almoço coletivo para reivindicar o cumprimento do reajuste.
Durante o almoço, no pátio da Procergs, os funcionários
decidiram em assembléia manter e intensificar as mobilizações
e reivindicar o IGMP integral que poderá ser pago pela empresa
em até três vezes. Os trabalhadores propõem que a primeira
parcela seja paga ainda neste mês.
Horários das mobilizações
As mobilizações continuam sempre em dois turnos: às 10h pela
manhã e às 15h30min, à tarde.
Hoje as paralisações são de 30 minutos. A primeira aconteceu
das 10h às 10h30min e a segunda será entre 15h30min e 16h. Na
quinta-feira o tempo de mobilização aumenta para 45minutos:
das 10h às 10h45min e das 15h30min às 16h15min. Na sexta os
funcionários paralisam durante uma hora no turno da manhã e
por uma hora no turno da tarde. Sexta-feira (19) está marcada
nova assembléia para avaliar os rumos da campanha.

Fonte: Carolina Coronel – assessoria de Comunicação

