PROCERGS – Fim das Regionais.
Será que o plano robusto está
fazendo água?
Não podemos dizer que a PROCERGS não é inovadora. Fechou todas
as regionais, livrou-se dos trabalhadores, mas vem precisando
do auxílio de alguns para realizar o serviço que, na sua
visão, os terceiros poderiam realizar.
SÓ QUE NÃO.
A ex-Regional de Passo Fundo estava em um prédio alugado que
deve ser entregue. Dentro da ex-Regional está o POP Passo
Fundo, que atende os clientes da cidade e de outras cidades da
região.
O POP irá para a BM (Brigada Militar) na cidade e para esse
serviço, além dos terceiros para a tarefa, ela está buscando
auxílio dos ex-técnicos de Passo Fundo.
Só que esses técnicos estão cedidos para a SEDUC (Secretaria
de Educação) desde o mês passado.
Os ex-técnicos de Passo Fundo vêm recebendo ligações do setor
encarregado na PROCERGS (DIF-PIR), na figura de seu chefe,
solicitando essa ajuda. Assim, o serviço ocorrerá com auxílio
de ex-técnico de Passo Fundo. Há provas desse e de outros
serviços que os técnicos realizaram no período em que
aguardavam cedência em HO (home office).
Mesmo atuando no atendimento técnico durante todo o período
pós fechamento das regionais, a empresa não quis manter, ao
menos, uma valiosa e imprescindível equipe técnica para
atuação, deixando que se efetivasse as cedências.

Entenda o caso:
Em Junho de 2021, a PROCERGS resolveu fechar as suas Regionais
e, por consequência, demitir (dando um prazo para adesão ao
PDV) todos os funcionários, com exceção dos que fossem TO’s e
que aceitassem transferir-se para Porto Alegre.
Alegou que tinha um “robusto estudo”.
Desde lá, iniciou-se uma ação da CT/Sindicato para manter as
regionais e os trabalhadores/as,
(Tribunal Regional do Trabalho).

via

mediação

no

TRT4

Conseguimos postergar a situação inicial. De 60 funcionários,
somente ao final do ano desligaram-se 50% por meio do PDV. A
outra parcela transferiu-se para Porto Alegre. Os restantes,
permaneceram na luta por seus empregos, que culminou com o
processo de cedência para a SEDUC neste mês de Julho.
Quem segurou as demissões foi a mediação no TRT4 solicitada
pela CT e pelo Sindppd/RS.
Voltando ao caso de Passo Fundo:
ONDE ESTÁ O ROBUSTO ESTUDO QUE JUSTIFICAVA NÃO PRECISAR MAIS
DO QUADRO FUNCIONAL DO INTERIOR?
Alertamos para problemas como esse absurdo que está ocorrendo
agora e questionamos o fato dos terceiros saírem de Porto
Alegre para qualquer atendimento, e mensalmente são muitos,
com um custo elevadíssimo.
O QUE ESTÁ OCORRENDO É UM ABSURDO!
Os funcionários sentem-se pressionados ao receber apelos de
chefia de Porto Alegre, pois mesmo cedidos, um dia voltarão
para a PROCERGS, se tivermos a chance de entrar uma nova
diretoria que não seja tão autoritária e que realmente ouça
alguém que discorda de suas ideias.
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PROCERGS – Nesta 6ª feira
(22/07), às 13h30min, tem
ASSEMBLEIA
da
Campanha
Salarial
2022/2023.
Participe!
Colegas da PROCERGS,
Nesta 6ª feira (22/07), às 13h30min (em segunda chamada), tem
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS para tratar
da Campanha Salarial 2022/2023. Será realizada pelo Google
Meet, link
será enviado por e-mail no dia da assembleia.
Divulgamos, abaixo, o edital. A presença de todos e de todas é
muito importante!

Sindppd/RS

PROCERGS – Campanha Salarial
PROCERGS: estamos na segunda
quinzena
de
julho,
e
a
empresa não quer negociar
Colegas,
Fizemos um breve cálculo e pudemos verificar o que segue:
Você deixou de ganhar 1,33 salários (9,22% x 14,33 (12
salários + 13º) + PPR + Adicional de Férias ( 1/3 do salário).
Isso, sem falar nos reflexos em horas extras e FGTS. ESSE É O
VALOR QUE VOCÊ DEIXOU DE RECEBER DE JULHO/2021 ATÉ JUNHO/2022
referente ao NÃO pagamento RETROATIVO sobre a correção dos
salários.
Com a forte e longa greve em 2021, garantimos em Acordo
Coletivo (ACT) a obrigação de pagar o INPC de 9,22%, agora na
folha de julho, embora, infelizmente, não tenhamos conseguido
conquistar a retroatividade do índice do ano passado.
Importante lembrar, também, que garantimos um aumento da verba
para promoções etc., além de evitar outras maldades.
De lá para cá, a situação piorou. Temos um novo INPC para
negociar, de 11,92% (índice já determinado pelo IBGE), e não
podemos deixar que a empresa se capitalize NOVAMENTE com nosso
salário, deixando de pagar o reajuste no tempo certo e gerando
resíduos que, de forma absurda, o governo do Estado se nega a

pagar (retroativos) em todas as negociações.
Precisamos buscar essa reposição o mais breve possível e, com
essa preocupação, entregamos nossa pauta com mais de 30 dias
de antecedência, no dia 20 de Maio, mas a empresa até agora
nada! Nenhuma agenda de Reunião de Negociação, apesar do envio
de ofícios pelo sindicato pedindo o estabelecimento de mesa de
negociação. O último que foi mandado está há mais de dez dias
sem resposta.
Precisamos exigir mesa de negociação já! Para isso, é preciso
começar a mobilização. Faremos assembleia nesta 5ª feira, dia
21 de Julho de 2022, às 13h30min. Vamos tratar do tema em
assembleia com os trabalhadores e trabalhadoras e organizar
nossas ações.
Todos e todas lá!
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Campanha Salarial PROCERGS e
COINPEL: índice INPC fecha em
11,92% para data-base 1° de
Julho
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

divulgou, na sexta-feira passada (8/07), que a variação do
índice de inflação INPC foi de 0,62% no mês de Junho. Desta
forma, o acumulado dos últimos 12 meses para a data-base 1º de
Julho de 2022 ficou em 11,92%.
Este é o índice que balizará as reposições salariais, em
grande parte dos benefícios e demais itens econômicos que
serão negociados nas campanhas salariais dos trabalhadores e
das trabalhadoras da PROCERGS (empresa de TI do governo do RS)
e da COINPEL (empresa de TI do município de Pelotas (RS).
Os trabalhadores e as trabalhadoras da PROCERGS e da COINPEL
já entregaram as suas pautas de reivindicações às direções das
empresas, as quais, até agora, não deram retorno. A data-base
está sendo muito aguardada, pois a inflação do último período
pesa bastante no orçamento. Frente ao mercado de TI aquecido,
a PROCERGS, especialmente, tem perdido funcionários de
qualidade e com experiência para outras empresas; se não
valorizar o seu corpo funcional, mais colegas poderão sair.

Reproduzimos,

abaixo,

um

gráfico

elaborado

pelo

DIEESE

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos) com as variações da inflação (índice INPC)
desde 2018.

A luta da categoria é pela manutenção do poder de compra de
seus salários e benefícios. A valorização dos trabalhadores e
das trabalhadoras na data-base significa também valorizar e
manter em ativa as empresas públicas, tão importantes no
atendimento da nossa população.

Sindppd/RS

PROCERGS – Informe da CT
PROCERGS e sindicato sobre a
data-base, PPR e retorno
presencial
Colegas da PROCERGS,
Chegamos a mais uma data-base (1º de Julho de 2022), nossa
pauta de reivindicações foi oficiada à direção da PROCERGS em
20/05/22
(
http://www.sindppd-rs.org.br/campanha-salarial-20222023-da-pro
cergs-quer-recuperar-perdas-manter-direitos-e-dfender-empresa-publica-de-ti/).
O respeito à data-base dos trabalhadores é o primeiro passo de
uma negociação. Em 2020, adentrando 2021 sob forte GREVE, mais
uma daquelas longas, grandes e graves greves,
diante da
contrapauta da gestão de retirar nossos anuênios e
quinquênios, isso para DESVALORIZAR ainda mais a PROCERGS,
conseguimos, na balança daquela greve, aprovar um ACT (Acordo
Coletivo de Trabalho) por dois anos. Ficou determinada a
reposição automática de 9,22% nos salários nesta data-base
(referência INPC de Jul/2020 à Jun/2021), que será
implementada na folha de Julho/22 sem retroatividade. Esses
9,22% relativos ao período anterior já vêm absorvidos pela
forte inflação. Avançamos 2022 mergulhados numa crescente
inflação que já acumula em torno de 12%.
Ou seja, na realidade do dia a dia, nossa defasagem salarial

gira pra cima dos 20%, o que pesa no bolso e na vida das
nossas famílias. Iniciamos a cobrança de retorno à nossa
pauta; a empresa respondeu informalmente que está em avaliação
com o GAE, e que este ainda não a posicionou sobre a política
salarial para este último ano de governo e ano eleitoral.
É preciso registrar que nossa “medição” quanto à
importância que os governos dão aos seus trabalhadores, de
fato e de direito, é medida pela atenção dada aos temas que
são relacionados aos trabalhadores e pelo respeito a tudo que
se refere a estes. Não ter respostas na data-base já passa o
entendimento de que não dão a devida importância.
É na data-base que são definidas nossas condições de trabalho,
nossos direitos e benefícios. Lutar por condições mínimas nas
relações de trabalho com a PROCERGS é lutar pela existência da
própria PROCERGS, pois esta empresa SÃO os seus trabalhadores;
computadores nada são sem as pessoas. Fiquem atentos às nossas
convocações e não duvide da nossa força e organização. Muitos
que nada fizeram nas últimas greves se arrependeram
amargamente com o que se tornou a PROCERGS – fechamento das
regionais e desligamento de pessoal em patamares NUNCA vistos
antes. Eles sabem muito bem o que estão fazendo, sempre
souberam, por isso é preciso contrapor com muita força, senão
eles ACABAM mesmo com a empresa. Se iludir do contrário não
fará bem a sua saúde e ao seu EMPREGO.
Em breve, iniciaremos convocações de assembleias
mobilização. Fiquem atentos e participem!

de

PPR 2022
Recebemos informações de que a proposta de Programa de PPR
2022 estaria “tramitando” pelo GAE e SPGG sem ter retornado à
PROCERGS, motivo pelo qual tem havido o cancelamento das
reuniões da Comissão Mista do PPR já há algumas semanas (no
mínimo uns três cancelamentos de reunião ocorreram nas últimas

semanas),

pois não haveria fatos novos a avaliar.

Estamos

preocupados de que esse governo, manifestadamente CONTRA a
empresa pública e, portanto, CONTRA seus trabalhadores, esteja
planejando alguma coisa em relação ao programa do PPR 2022,
para juntá-lo ao ACT (Acordo Coletivo de Trabalho).
Precisamos estar atentos e, se for o caso, nos mobilizarmos
pela manutenção do programa. O PPR é uma conquista importante
na empresa, ferramenta que trouxe uma série de benefícios às
gestões, e que precisa melhorar em sua distribuição. Isso
porque a pauta dos trabalhadores neste programa há tempos
cobra uma maior distribuição (de 2 salários, para ter
tratamento igualitário a outras empresas estaduais), além do
pagamento integral em afastamentos de saúde e estabilidade
provisória aos membros da Comissão do PPR.
Eles aumentaram nossos desafios com um número muito maior
de metas no programa, mas não querem negociar nossas
pautas. Vamos estar ligados e convocar os trabalhadores a
encararem também esta luta, pois do lado de lá eles têm feito
muito pra acabar com direitos e benefícios – e talvez o nosso
PPR esteja na mira desse pessoal do governo. Requer muita
atenção e posição!

RETORNO PRESENCIAL e SAÚDE
As medidas provisórias e portarias relativas ao trabalho
remoto foram revogadas, e o retorno ao trabalho presencial foi
retomado em vários locais. Mas todos temos conhecimento sobre
os casos de COVID-19 seguirem em patamares altos, trazendo a
continuidade do risco às pessoas mais vulneráveis em saúde. O
grau de vacinação da população permite avanços, mas ainda
temos um percentual importante de pessoas que correm riscos.
Também entendemos importante a retomada da vida à sua
normalidade.

Mas nem por isso se pode abandonar as precauções em saúde.
Mesmo abandonada a obrigatoriedade, as empresas (se pensassem
de fato nas pessoas e em seus funcionários) não deveriam
desobrigar, por exemplo, ao uso de máscaras de proteção nos
ambientes fechados em que é impossível manter o correto
afastamento entre os postos de trabalho, ambiente em que é
EVIDENTE a transmissão e contágio por vírus.
Já nos manifestamos sobre isso, mas convém REFORÇAR a cada uma
e cada um trabalhador: NÃO abandone os cuidados com sua saúde,
use a máscara se estiver em ambiente fechado com muitas
pessoas, ou sempre que entender que ela é indispensável à sua
proteção! Use o álcool gel na desinfecção das mãos sempre que
puder e exija da empresa e seus responsáveis a higienização
dos ambientes comuns!
As medidas de proteção são importantes de se seguir, e devemos
mantê-las, mesmo quando a responsabilidade de quem deveria ter
não dá importância ao óbvio. A PROCERGS tem denúncias no MPT
(Ministério Público do Trabalho) sobre as condições de saúde e
medidas preventivas contra a COVID-19 no retorno ao
presencial, infelizmente estes assuntos a empresa somente
trata quando em denúncias feitas aos órgãos de fiscalização,
pois esta gestão há muito abandonou o diálogo com a
representação dos trabalhadores, por meio do qual se tratavam
muitas dessas questões sem que tivéssemos que recorrer a
outros fóruns. Mais um retrato do descaso pelos trabalhadores.
Proteja-se! Mesmo que a sua empresa não tenha
preocupação, você deve ter, pois a saúde é sua!
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essa

PROCERGS – Chapa única é
eleita com mais de 98% dos
votos para Gestão 2022/2024
A chapa inscrita para representar os colegas da PROCERGS na CT
Gestão 2022/2024 (comissão de trabalhadores) foi eleita com
98,3% dos votos. As eleições ocorreram de forma virtual, via
formulário do GoogleForms, entre os dias 23 e 25 de Maio.
A apuração foi realizada no final da tarde dessa 4ª feira
(25/05). Ao todo, 345 trabalhadores e trabalhadoras votaram
nas eleições.

Resultado Final:
TOTAL DE VOTOS: 345 votos
SIM: 339 votos (98,3%)
NÃO: 2 votos
BRANCO: 1 voto
NULO: 3 votos

Agradecemos a todos os trabalhadores e as trabalhadoras que
participaram das eleições, mostrando seu apoio ao processo de
organização da nossa categoria por empregos, melhores salários
e condições de trabalho e pela manutenção da empresa pública.
Com certeza, os colegas que atuarão na CT nesta próxima gestão
estarão fortalecidos para representar a nossa luta!
Aos que não participaram, fica o convite para que se organizem
junto à CT e ao Sindppd/RS. Muito difícil conseguirmos avanços
sozinhos. Juntos, os trabalhadores e as trabalhadoras são mais
fortes para resistir e avançar!

Comissão Eleitoral e Sindppd/RS

Campanha Salarial 2022/2023
da Procergs quer recuperar
perdas, manter direitos e
defender empresa pública de
TI
Os trabalhadores e as trabalhadoras da PROCERGS realizaram a
assembleia de abertura da Campanha Salarial 2022/2023 na tarde
dessa 5ª feira (19/05). Cerca de 150 colegas participaram da
reunião, realizada ainda de forma online, já que boa parte da
empresa está em trabalho remoto.

CLIQUE AQUI para acessar a pauta de reivindicações da Campanha
Salarial 2022/2023 dos trabalhadores e das trabalhadoras da
PROCERGS
O ponto mais debatido foi o da pauta de reivindicações. Os
presentes tiraram dúvidas sobre a proposta de pauta
apresentada pela CT (Comissão de Trabalhadores) e pelo
sindicato, que foi construída baseada nas reivindicações da
campanha salarial anterior e nas sugestões enviadas por
trabalhadores durante a semana. Alguns itens foram alterados
visando o interesse da maioria e, outros, retirados, após a
discussão na assembleia.
Desta forma coletiva, os trabalhadores e as trabalhadoras da
PROCERGS fecharam a pauta de reivindicações, que foi aprovada
pela ampla maioria dos presentes via votação online. O
Sindppd/RS terminou a redação do documento e protocolou junto
à direção da empresa em 20 de Maio.

Entre os destaques da pauta de reivindicações estão os itens
econômicos: reajuste salarial pelo INPC do período; auxíliorefeição de R$ 800,00; vale-rancho no valor de R$ 1 mil;
retorno dos ATS (Adicional por Tempo de Serviço – anuênio e
quinquênio) e garantir percentual anual para promoções por
mérito de no mínimo 4% da folha no novo PECS, passando o
interstício da promoção de antiguidade para 4 anos, entre
outros pedidos.
Também foram aprovadas reivindicações que tratam do plano e de
atestado médico; complementação do auxílio previdenciário de
forma integral para ativos e aposentados; criação de comissão
paritária visando a implementação, de forma negociada entre a
representação dos trabalhadores e da empresa, de formas
alternativas de trabalho no pós-pandemia, em que estarão em
debate o home office e o trabalho híbrido, entre outros temas
relacionados. Também está na pauta, a estabilidade e a
garantia dos postos de trabalho para os trabalhadores e as
trabalhadoras das regionais fechadas pela direção da PROCERGS.

Todas

as

outras

questões

colocadas

em

deliberação

na

assembleia foram aprovadas por ampla maioria. São elas:
autorização do desconto da contribuição assistencial (sendo
que o percentual será definido na assembleia de fechamento da
campanha salarial); permissão para que o Sindppd/RS represente
a categoria nas mesas de negociação e instâncias judiciais e
tome medidas visando a defesa do interesse dos trabalhadores e
das trabalhadoras; acordo com mobilizações da categoria e com
o estado de assembleia permanente.
Agradecemos a participação dos colegas e chamamos os demais
trabalhadores e trabalhadoras a participarem das reuniões e
atividades da Campanha Salarial 2022/2023. A crise financeira,
aliada ao alto custo de vida e à política dos governos de
destruir as empresas públicas, faz com que nossa luta seja,
especialmente, para recuperar as perdas econômicas dos nossos
ganhos, para manter os direitos que já conquistamos e em
defesa da PROCERGS pública. Nosso movimento precisa estar
forte para enfrentar os retrocessos, e para isso é necessário
que os trabalhadores e as trabalhadoras estejam junto
participando. A LUTA COLETIVA É DE TODOS E DE TODAS!

Divulgamos, abaixo, o resultado da votação da assembleia de
ontem. À luta!
1) Aprova a pauta de reivindicações consolidada na assembleia
de trabalhadores e de trabalhadoras realizada em 19/05/2022?
90 SIM
1 NÃO
— Abstenção
2) Autoriza a diretoria do sindicato para instaurar negociação
coletiva de trabalho com a representação da empresa PROCERGS,
firmar Acordo Coletivo de Trabalho, apresentar protesto
judicial, solicitar mediação extrajudicial, solicitar dissídio

coletivo

no

caso

de

insucesso

das

tratativas

prévias,

contestar dissídio coletivo e firmar acordos judiciais ou
extrajudiciais, inclusive aditivos; reconvir e interpor
oposição e ou intervenção de terceiros, conceder poderes à
diretoria do sindicato para firmar acordos e constituir
procurador no caso de ação judicial?
90 SIM
1 NÃO
— Abstenção
3) Autoriza o desconto da contribuição assistencial, conforme
determinado na assembleia de 19/05/2022?
75 SIM
11 NÃO
5 Abstenções
4) Autoriza as medidas e ações de cumprimento no caso de
descumprimento dos instrumentos coletivos?
87 SIM
2 NÃO
2 Abstenções
5) Autoriza formas de mobilização da categoria com manutenção
de assembleia permanente?
90 SIM
1 NÃO
— Abstenção

Sindppd/RS

* Matéria atualizada em 21 de Julho de 2022 para inserir a
pauta de reivindicações protocolada junto à empresa em 20 de
Maio

PROCERGS
–
LEMBRANDO:
Assembleia de abertura da
Campanha Salarial 2022/2023 é
AMANHÃ (19/05), às 13h30min.
Participe!
Colegas da PROCERGS,
Lembramos que AMANHÃ, 5ª feira (19/05), às 13h30min,
realizaremos a ASSEMBLEIA DE ABERTURA DA CAMPANHA SALARIAL
2022/2023 DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS da PROCERGS.
Ocorrerá de forma virtual pelo Google Meet, link da sala será
enviada no dia, por e-mail, pelo sindicato.
Na ocasião, iremos debater e deliberar a pauta de
reivindicações. A CT (comissão de trabalhadores) montou uma
proposta, baseada na pauta da campanha anterior e já inserindo
questões que os trabalhadores e as trabalhadoras têm apontado
constantemente. A proposta está copiada no final deste texto.
Colegas que queiram enviar novas sugestões, podem mandar até
esta
5ª
feira
de
manhã
para
o
e-mail
ct.procergssindppd.rs@gmail.com .
Tudo que a CT receber será analisado e sistematizado e comporá
a proposta de pauta de reivindicações, que levaremos para ser
debatida e deliberada pela assembleia geral de amanhã.

Além da pauta, a assembleia também irá encaminhar questões
legais relativas à campanha salarial. Relembre a pauta da
assembleia
no
edital
publicado
neste
link:
https://www.sindppd-rs.org.br/procerg-assembleia-de-abertura-da-camanha-salarial-20222023-na-5a-feira-1905-as-13h30min-participe/
Ajude a divulgar a assembleia de amanhã entre teus colegas! E
participe, contamos com todos e com todas!

ASSEMBLEIA GERAL DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA
PROCERGS
Dia 19/05 (5ª feira) – Às 13h30min, em última chamada
Será realizada numa Sala Virtual, cujo endereço para acesso
será previamente enviado a todos e todas

PROPOSTA DE PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES DA
PROCERGS (Data-Base Julho/2022) – em ajustes para a Assembleia
Geral
Econômicas
1. REAJUSTE SALARIAL – A partir de 1º de julho de 2022 a
PROCERGS reajustará os salários de todos os seus empregados
pela variação do INPC do período de 01/07/21 à 30/06/22. (só
ajustes na forma do texto)
2. Parcelamento da devolução do salário de férias;
3. Instituir distribuição igualitária do PPR. Incluir o
pagamento integral para os funcionários afastados por motivo
de doenças incapacitantes ao trabalho e CAT;
4. Garantir percentual anual para promoções por mérito e
antiguidade de no mínimo 4,0% da folha, 2% para Mérito e 2%
para Antiguidade;

5. Acabar com verbas de promoções destinadas a gestores, as
promoções devem ocorrer com a mesma verba destinada ao
processo, único e sem distinção, entre cargo gerencial e não
gerencial;
6. Retomar a pesquisa de restaurantes como indexador do vale
refeição, reajustar sempre pelo que for maior, índice de
correção salarial ou pesquisa dos restaurantes. Alterando a
data do pagamento deste benefício, que deverá ocorrer até o
dia 25 de cada mês, sendo antecipado em caso de sábado,
domingo ou feriado;
7. Reajustar o vale rancho pela variação percentual do maior
índice de inflação medida no período, incluindo o índice de
variação da Cesta Básica para Porto Alegre e região do DIEESE
;
8. Auxílio Creche (Babá) efetivamente a partir do mês em que a
criança começa a usar a creche ou Babá, independente do
período da licença maternidade, reajustar o valor do auxílio
pela pesquisa direta nas instituições utilizadas pelos
trabalhadores. Alterar redação para permitir que dependentes
econômicos devidamente comprovados na declaração do IR do
funcionário sejam incluídos nesse benefício (adotados ou
guarda), estender este benefício como Auxílio Escola, a ser
pago durante todo o ensino fundamental;
9. Restabelecimento do Pagamento dos ATS´S na forma de
anuênios e quinquênios em seguimento ao praticado até
Dez/2021.

Benefícios
1. Complementação do Auxílio Previdenciário de forma integral
para todos os trabalhadores ativos e aposentados; – A empresa
complementará o auxílio doença por um ano, mantendo todos os
benefícios (tíquete, rancho transporte, creche, etc.) sendo
estas complementações renováveis por pedidos administrativos
dos funcionários e respectiva análise social da empresa, após
o um ano de afastamento;

2. lncluir o controle da jornada de 40 horas na semana, isto
é, compensação das horas durante a semana. Jornada mínima
diária 6 horas e máxima de 10 horas;
3. Implementar Auxílio Funeral no valor de 50% do valor
acordado para os funcionários, para os dependentes legais do
trabalhador;
4. Correção dos valores de todos os demais auxílios e
benefícios que não sejam tratados especificamente em itens
desta pauta por índices em iguais percentuais aos demais
benefícios;
5. Alteração do horário núcleo para 09h30 a 11h30 e 14h00 e
16h30;
6. Estabelecer

as

datas

de

corte

dos

benefícios

dos

dependentes ao completar 22 anos, para os limites de 21 anos,
e ao completar 25 anos, para os limites de 24 anos, conforme
site da Receita Federal do Brasil estabelece;
7. Clausular possibilidade de pedido licença não remunerada
pelo prazo máximo de 02 anos para todos os trabalhadores;
8. Permitir o uso de bermudas no interior da empresa;
9. Possibilitar ao trabalhador em escala (30 Horas) o mesmo
direito de 40 Horas, para o uso das folgas imediatamente as
férias, antes e depois do período;
10. Alterar a Cláusula 67ª(Dias de Dissídio) para permitir a
acumulação dos dias não gozados nos períodos;
11. Restabelecer a possibilidade de férias em três vezes de 10
dias cada.
12. Estabelecer a criação de um grupo de trabalho paritário
com quatro representantes da empresa e quatro representantes
dos trabalhadores, escolhidos diretamente por estes, para a
discussão e implementação de novas formas de trabalho no póspandemia, com prazo de 60 dias, a contar do fechamento deste
ACT, para apresentação e implantação do formato de trabalho a
ser praticado na PROCERGS. A implantação será devida, e deverá
ocorrer em no máximo 180 dias após conclusos os trabalhos da
referida comissão paritária.

Saúde
1. Convênio com psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta,
terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo para funcionários e
dependentes legais sem limite de valores e número de consultas
mensais ou franquia de consultas;
2. Operação de miopia, hipermetropia e astigmatismo para
qualquer grau, não cobertas no convênio, sem custas ao
trabalhador;
3. Aceitação de atestado médico ou de comparecimento para
tratamentos em fisioterapia;
4. lnclusão no plano de saúde dos pais e filhos com qualquer
idade como agregados;
5. Dispensa para acompanhamento de filho doente, mediante
apresentação de atestados médicos, de até 30 dias ao ano. (Ir
se adequando a lei que já foi aprovada na comissão de
constituição e justiça do Congresso Nacional);
6. Franquia junto a Unimed (prestadora) de 10 consultas ano
para cada funcionário ou duas consultas mês não cumulativas
para funcionário dependente e seus agregados;
7. Aceitar para fins de abono do ponto, a dispensa para
acompanhamento de familiar (filhos, dependentes, cônjuge,
pais) em procedimentos com sedação e anestesias, nos quais
laboratórios e hospitais exigem o acompanhamento;
8. Retomar no âmbito de toda a empresa a Ginástica Laboral;
9. Garantir no acordo coletivo a Permanência dos
trabalhadores, seus dependentes e agregados no plano de saúde
contratado pela PROCERGS. (independente do trabalhador ser
associado da Asprocergs, que o plano de saúde contemple que o
funcionário ao sair da empresa por aposentadoria, possa manter
o plano de saúde para si, seu cônjuge, dependentes e agregados
mesmo com as despesas subsidiadas pelo mesmo, após a
aposentadoria ;
10. Clausular a manutenção dos dependentes do trabalhador no
plano de saúde por dois anos após o falecimento do titular, e
por cinco anos se a morte do funcionário for durante o
trabalho;
11. lnstituir a contrapartida do funcionário no pagamento do

plano de saúde, sendo esta de no máximo R$2,00 (Dois Reais) de
cada trabalhador;
12. lncluir aparelho auditivo no convenio médico com pelo
menos desconto de 50% na compra do mesmo.
13. Reajuste dos valores referentes a ressarcimento de
atendimento particular de fonoaudiólogos (a anos é limitado a
4 sessões por mês no valor máximo de R$ 30,00 por sessão, e
não cobre nem metade do valor da consulta).
14. Auxílio Farmácia: retomar na integra a redação do ACT
2016-2017 para o parágrafo segundo, da cláusula de Assistência
Médica e Odontológica (cláusula 21 i1 em 2016), redação
anterior a negociação de 2017 (onde passou a ser cláusula
20ª);
15. Auxílio-Farmácia para todos os doentes com tratamento
contínuo para os gastos com medicamentos, independente da
faixa salarial;
16. Criação de área para NÃO-FUMANTES no entorno da empresa
com diminuição das áreas para fumantes.
Ampliação e
intensificação da sinalização de proibição de fumo na servidão
entre a Procergs e Parobé, inclusive com fiscalização mais
eficaz. Implantação imediata de um programa de auxílio aos
fumantes para desvincularem-se do hábito.
17. Exigir o uso obrigatório de máscara no presencial,
conforme regulação federal para os ambientes de trabalho em
local fechado.

Sindicais
1. Clausular que a empresa deverá liberar acesso sempre que
for solicitado pela C.T. e/ou Sindppd-RS as ATAS de reuniões
da CIPA;
2. Liberação dos diretores eleitos do sindicato para
comparecimento nas reuniões da direção da entidade sempre que
houver a convocação;
3. Liberação de 3 empregados dirigentes sindicais em turno
integral para a atividade sindical no Sindppd-RS;

4. Permissão de acesso dos dirigentes sindicais eleitos aos
locais de trabalho;

Gerais
1. Criação de Processo Administrativo Disciplinar com amplo
direito de defesa e participação do empregado nos casos de
advertência e demissão;
2. lnstituir comissão paritária para revisão e readequação do
PECS e clausular que qualquer Instruções de Serviços relativas
ao PECS (Promoções e Índices), bem como qualquer alteração do
mesmo, só poderão ser implementadas com a participação
paritária de representação eleita pelos trabalhadores;
3. lnstituir um Programa de Preparação para aposentadorias
(palestras, treinamento, atendimento psicológico, etc); A
partir dos 30 anos de Empresa, o funcionário pode pedir a
redução da carga horária de trabalho semanal de 40h para 36h.
Estas primeiras 4 horas sem alteração salarial.
Posteriormente, esta redução pode ir aumentando de 1 para 2
turnos, até chegar a 20h semanais, aí com negociação e acordo
entre empresa e trabalhador sobre a redução do salário. O
objetivo desta proposta é que tanto o funcionário como a
empresa passem a se preparar para a aposentadoria;
4. Efetivar/implementar comissão paritária para tratar o
Sistema de Compensação de Horas (Banco de Horas) já constante
no ACT cláusula 54ª;
5. Estabilidade para todos os trabalhadores das Unidades
Regionais durante a vigência deste ACT. Viabilizar de todas as
formas possíveis a tramitação dos processos de Cedências e/ou
de Transferências. Priorizar o andamento e aprovação dos
processos existentes, ou de outros que sejam necessários abrir
para o aproveitamento integral dos trabalhadores remanescentes
das Unidades Regionais. Estabelecer de imediato, o vínculo de
todos trabalhadores das regionais com Tele – Trabalho
vinculados à sede da empresa em Porto Alegre. Permanência
destes contratos de trabalho em vínculo direto com a empresa,

até

que

se

transcorra

todas

as

possibilidades

de

aproveitamento destes trabalhadores, seja na própria empresa,
ou em outros órgãos do Estado, ou dos Municípios, ou da
Federação, seja com os atuais processos de cedência, ou outros
que sejam necessários abrir e tramitar;
6. Instituir grupo de funcionários para implantar, monitorar e
fiscalizar a qualidade do serviço da lancheria e refeitório, e
implantar melhorias;
7. Renovação das demais cláusulas do ACT atual;

Sindppd/RS

PROCERGS – Assembleia de
abertura da Campanha Salarial
2022/2023
na
5ª
feira
(19/05),
às
13h30min.
Participe!
Colegas da PROCERGS,
Estamos iniciando a organização da Campanha Salarial
2022/2023. Nesta 5ª feira (19/05), às 13h30min, em segunda
chamada, realizaremos a ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS
TRABALHADORAS para debater e definir a pauta de
reivindicações, bem como encaminhar questões legais relativas

à campanha. Será de forma virtual pelo Google Meet, link será
enviado por e-mail.

Divulgamos, abaixo, o edital da assembleia publicado no jornal
Correio do Povo de hoje, página 11:

Agende-se para participar da assembleia!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES E DAS TRABALHADORAS DA PROCERGS –
Abertura da Campanha Salarial 2022/2023
Nesta 5ª feira (19/05) – Às 13h30min (segunda convocação)
Pelo Google Meet, link será enviado por e-mail no dia

Sindppd/RS

PROCERGS
–
Eleição
CT
PROCERGS 2022/2024 terá chapa
única
Uma chapa de trabalhadores e de trabalhadoras se inscreveu
para as eleições à CT PROCERGS (comissão de trabalhadores)
Gestão 2022/2024. O período de inscrição se encerrou ontem
(11/05).
Conforme previsto no calendário eleitoral, divulgamos hoje
(12/05) a chapa inscrita. As eleições ocorrerão de forma
virtual, com votação via formulário eletrônico do Google
(GoogleForms), entre os dias 23 a 25 de Maio.

ATENÇÃO: temos recebido a informação de que os e-mails
enviados pelo Sindppd/RS para as caixas dos trabalhadores e
das trabalhadoras da PROCERGS estão caindo na pasta de “lixo
eletrônico”. Pedimos ENCARECIDAMENTE aos colegas que
verifiquem as caixas de lixo eletrônico e, caso nossa mensagem
esteja lá, alterem a configuração dos seus e-mails marcando
nossas mensagens como “não é lixo eletrônico”. Solicitamos aos
trabalhadores e às trabalhadoras que comentem entre seus
colegas de setor esta questão, pois o link do formulário de
votação da CT PROCERGS 2022/2024 será enviado para esses emails que o sindicato tem cadastrado.

Abaixo, segue nominata da chapa única inscrita para as
eleições à CT PROCERGS 2022/2024:

Contamos com a participação de todos e de todas nas eleições,

pois a CT é a nossa representação junto à empresa!

Sindppd/RS

