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

PROCERGS – Verdades inversas
nas notas da PROCERGS
Um dos grandes erros que se costuma cometer é não aprender com
a História, revisar o passado para não repetir os erros e
consolidar os acertos. Sendo assim, não podemos olhar a atual
gestão que comandou a PROCERGS de 2019 a 2022 focando em 2022,
que é considerado por ela mesma como grande ano. E os anos
anteriores? Perderíamos gastar bastante tempo aqui listando
todos os momentos difíceis por quais passamos por conta de
ações da atual gestão. Vamos citar alguns.
Encerramos 2022 com um quadro de funcionários bem menor que o
de 2019. Isso, considerando que tivemos concurso e admissão de
funcionários novos (muitas desistências no concurso devido aos
baixos salários iniciais). Vivemos na empresa uma
reestruturação muito mal planejada em meio à pandemia, que
ainda gera problemas em várias áreas da empresa, como a
Diretoria de Operações, que tenta se encontrar até hoje, em
meio ao caos gerado por tanta desorganização. A forma
ditatorial com que é conduzida a “negociação” dos índices de
metas no PPR é um risco permanente ao programa.
Foi implantado um Plano de Carreira com novos critérios para
promoções por antiguidade por força de Acordo Coletivo (ACT) e
das greves, mas em contrapartida sem nenhuma participação dos

trabalhadores

no

mesmo.

Foi

gravemente

destruída

a

capilaridade da PROCERGS no estado, com o fechamento das
Regionais; 61 funcionários, com vasto potencial de
colaboração, foram jogados ao vento. Alguns sucumbiram e
aderiram ao PDV, outros aceitaram transferência para a Sede em
Porto Alegre, sabe-se lá a que custo pessoal, mas mantido ao
menos o emprego graças à resistência do sindicato, apelando
para inúmeras mediações no TRT (Tribunal Regional do
Trabalho), que foram fundamentais para um desfecho menos
trágico. Alguns colegas decidiram enfrentar a batalha por
respeito e reconhecimento por seus longos anos de dedicação e
lutaram por uma cedência em outros órgãos, tendo sucesso na
adesão pela SEDUC (Secretaria de Educação), que recebeu os
nossos colegas hoje cedidos.
Cabe lembrar que o tratamento da atual gestão para com a
representação dos trabalhadores, CT e sindicato, foi dos
piores possíveis. Fazia muito tempo que não havia tamanho
desrespeito ao não responder a ofícios, negar solicitação de
reunião, desfazer compromissos assumidos e só resolver os
problemas que a mesma criou, por meio de mediação no TRT. Agem
como um cacoete de empresa privada que não respeita seus
trabalhadores.
Repor números não recupera a inteligência que evadiu da
PROCERGS nesses últimos anos; perdemos muita gente boa, de
valor inestimável na TI do RS. Na esfera dos salários, tivemos
que travar duras batalhas, com uma grande greve presencial em
2019 e outra, inédita, em home office em plena pandemia, mas
necessárias para manter direitos que a direção da empresa
queria retirar – e mesmo assim alguns, como os quinquênios e
anuênios, foram perdidos. Se hoje temos a reposição da
inflação em nossos salários, essa não se deu por bondade da
gestão e dos gestores, mas por fortes GREVES.
Enfim, esquecer 3 anos terríveis para os funcionários e
apresentar apenas resultados razoáveis em alguns aspectos do
último ano, é jogar com a nossa memória. É desrespeito aos

“tantos” que foram vitimados por essas arbitrariedades ao
longo desses anos, em especial pela área que comemora
indicadores negativos, como a ADO e a Gestão de RH.
A ilusão pode até ofuscar, mas não irá mudar o que é REAL. A
PROCERGS 2022 encerra menor do que já foi. Há que revigorar em
nós, trabalhadores e trabalhadoras, o sentimento de que LUTAR
pela PROCERGS pública, bem como pela valorização dos seus
profissionais, não é fruto dessas atuais gestões, mas SIM da
nossa Resistência.

Nossa LUTA segue!

CT PROCERGS e Sindppd/RS

PROCERGS – Sindicato oficia
empresa sobre aumento de
casos
de
COVID
e
pede
providências
O Sindppd/RS enviou ofício à direção da PROCERGS ainda na 6ª
feira (2/12) em que informa que tem conhecimento sobre o
aumento de casos de COVID-19 entre os trabalhadores e as
trabalhadoras que estão com jornada presencial nas

dependências da empresa.
CLIQUE AQUI para acessar o documento

O sindicato também exige, no documento, que a empresa
implemente e cobre os cuidados mínimos estabelecidos no
decreto estadual 56.474/2022, em que constam as orientações
sanitárias a fim de evitar a proliferação do vírus.
Para além disso, o Sindppd/RS vem fazer um apelo junto aos
colegas e às colegas para que não relaxem com o uso de álcool
gel e com a higienização das mãos, que ajudem a cuidar da
higienização do ambiente e, principalmente, que UTILIZEM
MÁSCARA, especialmente em locais fechados.
Seguimos à disposição. Entre em contato com o sindicato pelo
email secretariageral@sindppd-rs.org.br

Sindppd/RS

PROCERGS – INFORME sobre o
ADITIVO LGPD na PROCERGS –
Avaliação Sindppd/RS
Prezados Colegas,
Conforme informação anterior, feita a avaliação jurídica do
Termo Aditivo ao contrato de trabalho sobre a LGPD proposto

pela empresa, encaminhamos ofício à direção da PROCERGS
(CLIQUE AQUI para acessar) para observar e indicar uma
preocupação que pode ser melhor tratada.
No documento, o sindicato também se colocou ao dispor para
contribuir com o aperfeiçoamento do termo proposto. Entendemos
que a participação da representação sindical pode resultar em
um documento melhor acabado, já que a proposta é tratar da
LGPD no âmbito da empresa por termo aditivo ao contrato de
trabalho, e não em termo de ciência, que poderia assim ser
produzido alternativamente.
No geral, as questões abordadas são inerentes aos compromissos
e responsabilidades da empresa perante à Lei da LGPD, e
portanto dentro do escopo da PROCERGS propor um documento.
Nossa proposta é de construir este termo (aditivo ou de
ciência) conjuntamente entre empresa e empregados, respeitando
a opinião dos trabalhadores por meio de suas representações
legais. Afinal, um aditivo ao contrato de trabalho, segundo a
CLT (pelo artigo 468 da CLT limita sua validade à inexistência
de prejuízo ao empregado), pode ser ou não assinado pelo
trabalhador.

CT PROCERGS e Sindppd/RS

PROCERGS – Informe da CT e do
sindicato sobre novo aditivo

da empresa
Colegas da PROCERGS,
Na

sexta-feira

(dia

14/10),

a

PROCERGS

encaminhou

aos

trabalhadores uma proposta de Aditivo ao Contrato de Trabalho.
Segundo a empresa, tratam-se de adequações à LGPD,
relacionadas à autorização para uso dos dados pessoais dos
funcionários. Salientamos aqui que a LGPD é uma Lei Federal, e
portanto indiscutível a sua aplicação. A CT e o Sindppd/RS
receberam a demanda, vinda de vários empregados, para submeter
o aditivo a uma análise do jurídico do sindicato, o que já
encaminhamos e está em fase de finalização.
Salientamos que, mais uma vez, a empresa elaborou este aditivo
de forma unilateral. As representações dos trabalhadores (CT e
Sindppd/RS) novamente não foram sequer consultadas previamente
a respeito, e aditivos ao contrato de trabalho são temas muito
sérios, já que, ao serem assinados, passam a valer como o
próprio contrato de trabalho. Não pode haver dúvidas sobre os
mesmos, principalmente quanto às responsabilidades a assumir,
ou delegadas, que podem alterar os direitos de cada um e de
cada uma.
Diante disso, sugerimos a todos e todas a aguardar, pois o
prazo para assinaturas é até 18/11, portanto não precisa
assinar abruptamente.
Em breve, divulgaremos a avaliação do aditivo feita pela
assessoria jurídica do nosso sindicato para a avaliação do
corpo funcional. Aí você poderá assinar com mais segurança.
CT PROCERGS e Sindppd/RS

PROCERGS – Colegas da extinta
Regional Passo Fundo são
condecorados pela Brigada
Militar
No último dia 08/10, os colegas Ricardo Augusto Haas e
Bernardo Antônio Scotti Kramer, técnicos da extinta Regional
de Passo Fundo, ora cedidos para a SEDUC, foram homenageados
pela Brigada Militar/ 3ºRPMon, com a medalha da Comenda do
Regimento por relevantes serviços prestados (foto no final do
texto).
Os dois colegas, mesmo após o fechamento da Regional,
permaneceram atuando na sua região, em específico no projeto
de infraestrutura do 3º RPMon (3º Regimento de Polícia
Montada), que era de sua autoria. Toda apresentação,
acompanhamento da execução, aceite final da obra e ativação da
nova rede foi executada pelos técnicos.
O Comandante Geral da BM, Cláudio dos Santos Feoli, destacou a
atuação desses técnicos que, nas suas palavras, atuaram de
maneira a somar esforços para um mesmo objetivo, de auxiliar o
Estado na busca contínua de melhor atender a comunidade.
“Estamos orgulhosos, para nós é um momento ímpar na nossa
carreira profissional. Sermos reconhecidos com tamanha
honraria denota a qualidade do serviço que sempre nos
propusemos a realizar pelo nosso cliente”, relatam os colegas
agraciados com a Comenda.

Valores que a PROCERGS descartou! Alguns estão cedidos, outros
na Sede, outros desligados da empresa.
O que se aprende com isso? Infelizmente, a direção da PROCERGS
desconheceu o relevante papel das regionais e de seus
trabalhadores no Interior do estado, reforçado nas palavras do
comandante da BM:” atuaram de maneira a somar esforços para um
mesmo objetivo, de auxiliar o Estado na busca contínua de
melhor atender a comunidade”.
É necessário observar que foi um cliente da PROCERGS que
homenageou dois importantes funcionários pela qualidade do
trabalho, enquanto a empresa não teve a mesma visão sobre o
trabalho prestado pelos mesmos.
Esperamos que a lição seja aprendida e que nunca mais tenhamos
que passar pelo sofrimento enfrentado pelos colegas das
extintas regionais. E fica uma outra questão: quanto custaria
para a BM contratar gente desse quilate na iniciativa privada?

CT PROCERGS e Sindppd/RS

A defesa da PROCERGS e das
empresas públicas do RS e as
eleições. Precisamos acertar
nas escolhas!
Vivemos tempos difíceis na busca da preservação das empresas
públicas e dos direitos dos trabalhadores. Nos últimos 6 anos,
ocorreram as reformas trabalhista e da Previdência, a
terceirização generalizada e a privatização insana de dezenas
de empresas públicas em nível nacional e também no RS. Todas,
vendidas a preço de um carro usado, como foi o caso da CEEE
(Companhia Estadual de Energia Elétrica) e da Sulgás, além da

forte tentativa, neste último ano, de passar, nos cobres, a
CORSAN. Enquanto isso, no mundo, vários países estão
reestatizando suas empresas, especialmente de água e de
energia, frente ao desafio da emergência climática e das
guerras. O último exemplo importante foi na Alemanha, com a
reestatização da empresa de energia.
Aqui no RS, houve a retirada da Constituição da necessidade da
consulta popular por meio de plebiscito para privatizar a
CORSAN, o Banrisul e a PROCERGS. O acontecimento foi por ação
política do Governo Eduardo Leite, tendo o apoio da maioria
dos deputados na Assembleia Legislativa em 2021. O argumento
utilizado pelo governo foi de que a população não saberia
decidir. Vimos no que deu, e a CORSAN, infelizmente e apesar
da resistência e da luta dos trabalhadores da empresa, está
por um fio. A depender do próximo governo que será eleito, já
sabemos que o Banrisul está com os dias contados, e isso já
foi dito por dois dos mais cotados candidatos a governador.
E a PROCERGS, o que acontecerá com ela? Permanecerá como a
única empresa pública? Não acreditamos nessa hipótese, pois as
empresas privadas de TI estão de olho nos rentáveis serviços
das empresas públicas da área. Basta ver a mudança da lei de
criação da PROCEMPA via Governo Melo; o SERPRO e a DATAPREV,
com processo de privatização em andamento via Governo
Bolsonaro e previsão de leilão para o início de 2023.
A única possibilidade de mudar este quadro terrível para as
empresas públicas, e em especial para as empresas de TI
pública como a PROCERGS, SERPRO e tantas outras, é NÃO VOTAR
em projetos privatistas para os governos do Estado e Federal e
a deputados. A eleição não irá resolver todos os problemas do
país ou do estado, e nem será garantia absoluta para tudo, mas
não restam dúvidas, por tudo o que já vimos nos últimos 6
anos, que o voto pode ajudar a barrar a destruição do
patrimônio público e abrir caminhos para que a luta da classe
trabalhadora em defesa das empresas públicas e dos seus
direitos seja reescrita.

Vamos com tudo, para não permitir que o patrimônio construído
com esforço da maioria da população seja desmontado ou
privatizado! Vamos exigir que as reformas da Previdência e
trabalhista sejam revogadas, que a miséria que campeia o nosso
estado seja trocada por empregos e que possamos construir uma
nova história para a maioria da população!

Sindppd/RS

PROCERGS – Acordo Coletivo
2022/2023 está registrado
junto ao MTE
Colegas da PROCERGS,
O ACT 2022/2023 (Acordo Coletivo de Trabalho) está registrado
junto ao MTE (Ministério do Trabalho). O documento pode ser
acessado
direto
neste
link:
http://www.sindppd-rs.org.br/acordo-coletivo-de-trabalho-proce
rgs-2016-2017/ ou na seção “Acordos e Convenções – Procergs”
no site do sindicato (www.sindppd-rs.org.br)
Este Acordo Coletivo é resultado da nossa campanha salarial,
em que fomos parcialmente vitoriosos com a recuperação total
do INPC do período nos salários e benefícios. Reflexo, ainda,
da nossa luta em 2021, quando ficamos em GREVE por mais de 50
dias em defesa dos nossos direitos e do ACT. Graças à nossa

organização e à nossa firmeza, temos um Acordo Coletivo que
repõe o INPC do período, embora com uma pequena perda de
retroativos, mas mantém vários direitos importantes.
No entanto, nossa luta não terminou. A tentativa de retirada
dos nossos direitos é constante pelos governos e, por isso,
precisamos seguir unidos e vigilantes. A existência da
PROCERGS e dos nossos empregos prosseguem em perigo. Com muita
luta, conseguimos manter empregados os trabalhadores e as
trabalhadoras das regionais que quiseram permanecer na
empresa, mas a PROCERGS segue sendo sucateada com o
achatamento gradativo dos salários, a não realização de
concurso público que reponha de fato o quadro de funcionários,
com aumento das terceirizações via fábrica de software e com a
falta de comprometimento das gestões em rumos e decisões que
colocam em risco iminente a inteligência tecnológica e a
segurança dos dados.
Com isso, a PROCERGS abandona seu papel no Estado e corre o
risco de deixar de existir ou ser privatizada, que é o projeto
principal deste governo e, portanto, de seus gestores. Nossa
luta é para que a empresa siga forte, prestando serviços e
desenvolvendo produtos de qualidade para a população gaúcha e,
até mesmo, brasileira. Neste embate, que também envolve a
manutenção dos nossos direitos e nossos empregos, é
fundamental que tenhamos um Sindppd/RS FORTE E ATUANTE para
nos ajudar e estar lado a lado, com os trabalhadores e as
trabalhadoras da PROCERGS!
Por isso, colegas, apoiem a CT (comissão de trabalhadores) e o
sindicato, participem das atividades, reuniões e assembleias
que convocamos. Sindicato FORTE é o que tem os trabalhadores e
as trabalhadoras JUNTO; categoria FORTE é a que tem os
trabalhadores e as trabalhadoras organizados e em luta!
Isso inclui os trabalhadores e as trabalhadoras de TI
assumirem o sustento financeiro do Sindppd/RS. Neste ano,
pouco mais de 70 funcionários e funcionárias da PROCERGS se

opuseram

ao

desconto

assistencial,

não

contribuindo

financeiramente com o sindicato no final desta campanha
salarial. Agradecemos a grande maioria, que não se opôs à
contribuição, o que já é uma grande ajuda!
E convidamos todos e todas para irem além e, se ainda não
estão associados, se sindicalizarem ao Sindppd/RS,
contribuindo mensalmente com 1% do seu salário base. São os
trabalhadores
sindicalizados e as trabalhadoras
sindicalizadas que mantêm, na maior parte, a estrutura do
sindicato em funcionamento no restante do ano, para além das
campanhas salariais.
Para se sindicalizar, entre em contato com a secretaria do
Sindppd/RS pelos e-mails secretariageral@sindppd-rs.org.br e
secretariageral2@sindppd-rs.org.br
À luta, sempre!

Sindppd/RS

PROCERGS
–
Prazo
para
oposição
à
CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL
da
Campanha
Salarial vai de 29 de Agosto

a 2 de Setembro. Não
oponha,
contribua
sindicato!

se
ao

Colegas da PROCERGS,
Conforme deliberado em assembleia e seguindo a prática de
transparência do Sindppd/RS, divulgamos que o prazo para
oposição à CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL inicia nesta 2ª feira (29
de Agosto) e vai até o final desta semana (6ª feira, dia 2 de
Setembro). Esta contribuição é relativa à Campanha Salarial
2022/2023, em que fomos parcialmente vitoriosos com a
recuperação total do INPC do período nos salários e
benefícios.
A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL é o valor cobrado no final da
campanha salarial. Foi aprovado na assembleia da campanha e
ajuda a manter a estrutura do sindicato em funcionamento. Para
a Campanha Salarial 2022/2023, foi definida uma contribuição
no valor equivalente à 1,5% do salário do mês de setembro de
2022, que será descontada em uma única vez na folha de
pagamento do referido mês.
A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, juntamente com a MENSALIDADE dos
sindicalizados, constitui a única fonte de recursos do
Sindppd/RS. Por isso, pedimos a todos os trabalhadores e
trabalhadoras que NÃO SE OPONHAM, contribuindo assim
financeiramente com o sindicato. São desses recursos que
mantemos a estrutura em atividade para organizar as campanhas
salariais e negociações coletivas, prestar assessoria
jurídica, manter a sede e os funcionários do sindicato.
Aos que não estão convencidos da importância de contribuir
financeiramente ao Sindppd/RS, fica assegurado o prazo para

oposição à

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

de 29 de Agosto a 2 de

Setembro. É necessário manifestar sua oposição em carta
redigida em duas vias, assinadas e datadas, contendo ainda
nome completo, nº do RG, nº da matrícula funcional, nome do
setor e da empresa onde trabalha (Cláusula 93 do ACT – Acordo
Coletivo de Trabalho).
Os trabalhadores e as trabalhadoras lotados em Porto Alegre
(RS) devem entregar as cartas presencialmente na sede do
sindicato no prazo exposto acima, das 10h às 16h30min. Os
colegas do interior devem enviar as duas vias da carta ao
sindicato pelos CORREIOS. NÃO SERÃO ACEITAS as oposições
feitas fora do prazo estabelecido. Para quem irá enviar pelos
CORREIOS, vale a data de postagem, que deverá ser nas mesmas
datas da oposição presencial em Porto Alegre, postagem de
29/08 à 02/09/2022.
Sindicato FORTE é o que tem os trabalhadores e as
trabalhadoras junto! Não se oponha e sindicalize-se! Mais
informações
sobre
sindicalização
http://www.sindppd-rs.org.br/ficha.php

neste

link:

Sindppd/RS

PROCERGS – Assembleia da
Procergs aceita proposta da
empresa
para
Campanha

Salarial 2022/2023

Com a reposição integral do INPC nos salários e benefícios, a
campanha salarial se encerra com uma grande vitória da
categoria.
Os trabalhadores e as trabalhadoras da PROCERGS mostraram,
mais uma vez, sua força na tarde de ontem (4/08). Numa
assembleia em que participaram pouco mais de 410 pessoas,
debateram e aceitaram a proposta construída na reunião de
negociação dessa 4ª feira (3/08) entre a direção da empresa,
representantes do governo e a representação dos trabalhadores.
A proposta repõe a inflação integral (INPC de 11,92%) nos
salários e nos benefícios em duas parcelas, sendo 6%
retroativos à data-base 1º de Julho e, o restante, sendo pago
nos salários de Dezembro sem retroatividade.
Na assembleia, a votação ocorreu via preenchimento de
formulário online. Dos 391 votantes, 97,4% (381 votos) aprovou
a proposta da PROCERGS. Outras 6 pessoas rejeitaram e 4
votantes se abstiveram.

A proposta aprovada por ampla maioria dos presentes na

assembleia dessa 5ª feira (4/08):
# Reajuste integral da inflação pelo INPC (11,92%) nos
salários e nos benefícios da seguinte forma:
– 6% de reajuste a partir de 1º/07/2022, pago em folha
suplementar até 15/08/2022
– 5,58% de reajuste a partir de 1º/12/2022 sobre o salário de
Novembro/2022
# Mantidas as demais cláusulas do ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho)

Os trabalhadores e as trabalhadoras presentes na assembleia
abriram mão de parte dos retroativos para encerrar logo a
Campanha Salarial 2022/2023, visto as dificuldades de
negociação em ano eleitoral. Consideraram positivo fechar um
acordo de forma rápida e garantindo a reposição integral da
inflação frente um governo que, nos anos anteriores, mostrouse bastante
categoria.
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em

respeitar
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Representantes da CT e do sindicato também destacaram que essa
proposta ainda é reflexo da forte greve de mais de 50 dias que
os trabalhadores e as trabalhadoras realizaram no ano passado
e das lutas travadas contra o fechamento das regionais e o
desmonte da PROCERGS pública. Foi a organização e a luta dos
trabalhadores e das trabalhadoras que garantiu que os colegas
do interior que optassem por seguir trabalhando fossem
realocados em outros locais e que permite a existência da
PROCERGS.

SINDICATO FORTE É O QUE TEM OS TRABALHADORES JUNTO. VEM COM O
SINDPPD/RS!
A assembleia também aprovou, por ampla maioria, a contribuição
assistencial de 1,5% do salário (equivalente a meio dia de
trabalho) descontado em uma única vez na Folha de Agosto/2022.
O direito à oposição dos que não querem contribuir está
garantido.
O valor arrecadado é para ajudar o sindicato a pagar os gastos
com a campanha salarial e manter a estrutura da entidade em
funcionamento. Atualmente, as únicas fontes de renda do
Sindppd/RS são essa contribuição assistencial, que acontece
uma única vez ao ano nos finais das campanhas salariais, e as
mensalidades dos sindicalizados. É desse dinheiro que o
sindicato mantém seu funcionamento e paga seus funcionários e
a assessoria jurídica. Mesmo assim, alguns colegas votaram
contra a contribuição assistencial durante a assembleia.
O Sindppd/RS só existe enquanto os trabalhadores e as
trabalhadoras de TI do RS também assumirem a entidade
financeiramente. Portanto, colegas, chamamos todos e todas a
se sindicalizarem e contribuírem com o sindicato. Preencha a
ficha
de
sindicalização
neste
link:
http://www.sindppd-rs.org.br/ficha.php, gerem o arquivo em PDF
e o enviem para o e-mail secretariageral@sindppd-rs.org.br
.
A mensalidade é de 1% do salário base.
A luta por melhores salários, direitos e condições de trabalho
precisa ser de todos e todas para termos avanços, colegas!
Participem dos chamados, das assembleias e das mobilizações
convocadas pela CT e pelo sindicato, leiam nossos comunicados,
ajudem a sustentar financeiramente o Sindppd/RS!
À luta!

CT PROCERGS e Sindppd/RS

