PROCERGS – Informe sobre a
mediação no TRT para tratar
das cedências e do fechamento
das Regionais
Colegas da PROCERGS,
Ontem (18/01), tivemos mais uma reunião de mediação no TRT4
(Tribunal Regional do Trabalho) relativo ao fechamento das
Regionais e ao futuro de seus trabalhadores. Foi uma
proveitosa reunião
questionamentos.

favorável

a

muitos

de

nossos

A ATA (clique aqui) traz um compilado das resoluções, mas cabe
salientar o seguinte:
A PROCERGS afirmou, definitivamente, que não vai anexar ao
processo o “ROBUSTO ESTUDO” que embasou o fechamento das
Regionais. Sabemos o motivo: ele é muito fraco, se é que
realmente existe. Levantamos, nas contrarrazões, muitos pontos
em que a robustez poderia se contradizer.
A PROCERGS vinha procrastinando os processos de cedências de
funcionários, fazendo um loop de processos entre caixas, sendo
que num deles havia a determinação do vice- governador Ranolfo
Vieira Jr. de que o processo fosse encaminhado ao Piratini
para deliberação governamental. Parece que esse assentamento
não foi lido ou foi desconsiderado. Ficou para isso definido,
finalmente, um ponto focal na DGP.
A PROCERGS, na fala de sua procuradora terceirizada e do
diretor Josué, afirmou que existem somente 3 casos pendentes,
tentando enrolar e forçar o encerramento da mediação. Na
verdade, há 13 processos pendentes.

Levantado pelo Sindppd/RS sobre o processo administrativo para
as demissões de funcionários, conforme Acordo Coletivo, a
empresa afirmou que não faria os mesmos por ter NOVAMENTE UM
ROBUSTO PARECER JURÍDICO EMBASANDO NÃO SER NECESSÁRIO.
O mediador, Juiz do Trabalho, solicitou à empresa que
JUSTIFICASSE O NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO ACORDO. Aí, foi
VERGONHOSO.
Instada, a procuradora terceirizada, não conhecendo a cláusula
do Acordo Coletivo, chamou a chefe do ADO. Esta, informou não
ser advogada e chamou o advogado da empresa (estranho, pois
dentro da PROCERGS, ela opina e avalia a validade de leis
trabalhistas). O advogado da empresa murmurou palavras não
identificáveis e chamou a 2ª advogada da PROCERGS a se
manifestar. Esta, por sua vez, ficou em silêncio e ao melhor
estilo do “sem sinal”, permaneceu muda.
A direção da empresa passou um profundo e marcante momento de
vergonha, pois bravateou e não teve cacife para justificar a
bravata.

Em que mãos a PROCERGS se encontra!
A empresa, por fim, insistiu em encerrar a mediação. “Qualquer
coisa nos contatem”, falou a advogada terceirizada de Belo
Horizonte (MG). Argumentamos que a empresa não responde a
ofícios e nem dá retorno aos contatos do sindicato.
Percebendo como a situação é na prática, o mediador decidiu
manter o processo aberto por mais 30 dias por considerar esse
tempo suficiente para o encaminhamento dos funcionários aos
órgãos solicitantes.
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PROCERGS: 49 anos de lutas
por
uma
TI
pública
com
qualidade e segurança
Colegas da PROCERGS,
Nossa empresa completa 49 anos. Temos muito a comemorar.
Empresa jovem, moderna e inovadora. Sua pujança este ano
alcançou patamar internacional. Sua qualidade e competência já
eram conhecidas nacionalmente, e este ano foi mais uma vez
premiada.
Seu quadro de pessoal tem feito essa diferença.
desempenhado papel fundamental nesse sucesso.

Tem

A cada aniversário, a cada ano renova-se o desejo de que
tenhamos apoio; de uma gestão que incentive e reconheça o
quadro funcional e não que trabalhe para encolher a empresa,
perder seus trabalhadores facilitando os que desejam abocanhar
a fatia de mercado que a PROCERGS tão bem atende.
A cada ano, renovam-se as esperanças, e que em 2022 tenhamos o
reconhecimento, investimento em treinamento e em equipamentos,
além da justa remuneração sem rebaixamento de Acordo Coletivo
ou manobras no PPR.
Vida longa à PROCERGS!
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PROCERGS – REMARCADA: edital
da
assembleia
dos
trabalhadores desta 5ª feira
(9/12),
às
13h30min.
Participe!
Colegas da PROCERGS,
divulgamos, abaixo, edital da ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES. A
pedido dos colegas, foi remarcada para esta 5ª feira (9/12),
às 13h30min. Será realizada pelo Google Meet, link será
enviado por e-mail no dia.
Embora tenhamos remarcado a assembleia, o edital não precisa
ser alterado, pois a pauta e demais encaminhamento são os
mesmos, portanto segue o edital. Participe!

Sindppd/RS

PROCERGS – REMARCADA: nesta
5ª feira (9/12), às 13h30min,
tem
ASSEMBLEIA
DOS
TRABALHADORES, a última do
ano. Participe!
Colegas,
Vivemos na PROCERGS tempos de muita indignação com a
desvalorização dos trabalhadores e sucateamento da empresa por
meio da falta de investimento nos bancos de dados e
equipamentos de rede, dentre outros. O governo do Estado e a
gestão da PROCERGS estão conseguindo deteriorar a empresa em
patamares nunca vistos. É, sem sombra de dúvidas, uma das
piores gestões nos 49 anos de existência da empresa. Pior
avaliação, pior clima, pior desempenho, desrespeito aos
funcionários por meio dos atos praticados pela direção, que
dobrou de tamanho neste governo, passando de três para seis
diretores.
O ano de 2021 termina, e com ele nossos ATS (anuênio e
quinquênio) que o governo e a gestão da empresa retiraram, um
direito histórico! Mas tiveram que enfrentar uma greve de mais
de 50 dias dos trabalhadores e, meio a ela, não deram a mínima
às inoperâncias decorrentes da paralisação. Os funcionários é
que tiveram que ser propositivos a arrumar saídas para

resolver a greve, buscando minimizar os prejuízos para si e
para os serviços aos clientes da empresa, pois a gestão se
esmerou em cumprir o papel de desmonte da PROCERGS. Neste
período, estamos também presenciando a saída em massa de
excelentes profissionais, desistência de serviços ao Estado,
carências de equipamentos, equívoco em contratações de
softwares, TUDO em detrimento de uma das maiores empresas de
TI.
Importante lembrar também que foi esta gestão que deu fim às
seis regionais que espraiavam a empresa pelo nosso estado,
dando assessoria a vários órgãos e reforçando o papel da
PROCERGS nos serviços públicos. Junto com as regionais, acabou
o emprego de dezenas de trabalhadores. Uma situação muito
triste para quem vivenciou este desmonte.
Convidamos a todos e todas para uma ASSEMBLEIA GERAL nesta 5ª
feira (9/12), às 13h30min. Vamos avaliar a situação da
empresa, comemorar o ano de lutas, em que protagonizamos uma
das maiores GREVES na PROCERGS no enfrentamento às danosas
políticas do governo e da direção da empresa, e começar a
planejar 2022 para continuarmos juntas e juntos na luta em
defesa da empresa pública e dos direitos dos trabalhadores.
Na assembleia, também trataremos dos efeitos do ACT 2021/2022
(Acordo Coletivo de Trabalho). Edital da assembleia AQUI
Todas e todos à assembleia!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DA PROCERGS
Nesta 5ª feira (9/12) – às 13h30min
Pelo Google Meet (link será enviado por e-mail)
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Neste sábado (16/10), inicia
o PLEBISCITO POPULAR SOBRE AS
PRIVATIZAÇÕES NO RS. Votação
é online, participe!

Diga NÃO à privatização da PROCERGS, PROCEMPA, CORSAN,
Banrisul e demais estatais e empresas públicas de Porto
Alegre,
do
RS
e
federais!
Deixe
seu
voto
em
https://decidimrs.com.br/
De 16 a 24 de Outubro, será realizado o Plebiscito Popular
sobre as Privatizações no Rio Grande do Sul. A iniciativa é
organizada pela Primavera da Democracia, uma frente composta
por diversos sindicatos e centrais sindicais, organizações
civis e movimentos sociais contra os ataques dos governos à
população.
O Plebiscito Popular contra as Privatizações é uma resposta
das organizações à tentativa do Governo Leite em vender a
PROCERGS, a CORSAN e o Banrisul. No início de Junho, o governo
e sua base de deputados na Assembleia Legislativa aprovaram a
PEC 280, acabando com a obrigatoriedade constitucional de
consultar a população gaúcha, via plebiscito, sobre a
privatização dessas estatais e empresas públicas. Com a PEC
aprovada, o governador pode fazer o que bem entender com a
PROCERGS, a CORSAN e o Banrisul.
As estatais e empresas públicas são patrimônios da população e
não do governador Eduardo Leite. No plebiscito, também
constarão as empresas e estatais federais que estão na mira da
privatização. Quem tem se decidir é o povo! Para isso,
chamamos todos e todas a participarem do PLEBISCITO POPULAR
SOBRE AS PRIVATIZAÇÕES NO RS entre os dias 16 e 24 de Outubro.
Vote neste site: https://decidimrs.com.br/
Ajude a divulgar e participe. Vamos mostrar nosso
descontentamento e que não aceitamos a venda das estatais e
empresas públicas!

PLEBISCITO POPULAR SOBRE AS PRIVATIZAÇÕES NO RS
Votação
de
16
a
24
de
Outubro
https://decidimrs.com.br/

pelo

site

Participe!

Sindppd/RS

PROCERGS – Audiência pública
discute
importância
da
Procergs
nas
políticas
estaduais de saúde

Marinella Peruzzo – MTE 8764 | Agência de Notícias – 12:48 –
06/10/2021 – Foto: Reprodução Fotografia / ALRS

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente, presidida pela deputada Zilá Breitenbach (PSDB), promoveu
audiência pública, na manhã desta quarta-feira (6), sobre a importância da Companhia de
Processamento de Dados do Estado (Procergs) para a política estadual de saúde. O debate foi
proposto pelo deputado Valdeci Oliveira (PT).
O parlamentar abriu os trabalhos apresentando um breve histórico da empresa, fundada em 1972, e
defendendo seu caráter público e estratégico. “É uma companhia especializada no desenvolvimento
de soluções de alto valor agregado, que atua em 100% dos órgãos do executivo estadual e processa
diariamente milhões de transações vitais para o bom funcionamento do Estado, beneficiando a vida
de milhões de gaúchos”, disse.
Segundo Valdeci, além de ser responsável pela Nota Fiscal Eletrônica de quase todas as empresas
do país, a Procergs desenvolveu sistemas “extremamente importantes para a atuação da Secretaria
da Saúde do Estado e para a execução de políticas públicas na área da saúde”.
Citou entre estes:
• o AME (Sistema de Administração de Medicamentos), referente a todo o processo de aquisição,
estoque e distribuição de medicamentos no estado;
• o GUD (Gerenciamento de Usuários com Deficiências), que organiza os dados das pessoas com
deficiência física ou mental, além de informações sobre custos e distribuição de materiais;
• o SIGAH (Sistema de Gestão dos Contratos Ambulatoriais e Hospitalares);
• o CIT (Sistema de Apoio do Centro de Informações Toxicológicas);
• o VIS (Sistema de Apoio à Vigilância Sanitária);
• o VGS (Controle de doações de sangue);
• o IST (Saúde do Trabalhador);
• o ISUS (Integração com o SUS);
• o MGS (Monitoramento Gestão em Saúde);
• o ESUS (que subsidia os profissionais da Atenção Básica);
• e os Sistemas do IPE, tanto na área da saúde quanto na área da previdência.
O parlamentar disse que era preciso esclarecer o que havia levado a direção da empresa a
desativar, “logo depois que foi aprovada a PEC do Fim do Plebiscito das Privatizações”, os
escritórios regionais localizados no interior do estado, nos municípios de Santa Maria, Passo
Fundo, Alegrete, Santo Ângelo, Caxias do Sul e Pelotas. “Na minha avaliação, isso é um sinal
bastante evidente da deflagração de uma política de desmonte, esvaziamento e desestruturação
que, ao fim e ao cabo, vai atingir e prejudicar a sociedade gaúcha como um todo”, considerou.
Também o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, Omar Emilio Rosa,
condenou o fechamento das regionais e enalteceu o histórico de serviços prestados pela
companhia. Ressaltou a necessidade da segurança de dados e a tradição da Procergs nessa área. “É
uma característica inerente da Procergs, porque existem investimentos pesados em segurança”,
disse. “Precisamos fazer jus a esses investimentos e dizer que eles são importantes e precisam
ser mantidos”, completou.
Vera Guasso, também representando o sindicato, disse que, com a pandemia, a área de tecnologia
havia dado um salto e que, nesse contexto, a existência de empresas como a Procergs, no estado,
e a Procempa, no município, era decisiva, fundamental, para a construção de políticas públicas
para os governos. “Entendemos que é inadmissível que um governo fragilize, coloque em risco,
empresas do porte da Procergs”, declarou.
Representando o Ministério Público de Contas, Charlene Cortes dos Santos assegurou que levaria
as preocupações levantadas na audiência ao procurador-geral do órgão. Sobre o fechamento das
regionais, disse que o assunto havia sido examinado e encaminhado ao Tribunal de Contas do
Estado.

©
Agência
de
Notícias
neste
link:
http://www.al.rs.gov.br/agenciadenoticias/destaque/tabid/855/I
dMateria/325965/Default.aspx
Reprodução autorizada mediante citação da Agência de Notícias
ALRS.

PROCERGS – Apontamentos da
assessoria
jurídica
do
sindicato sobre aditivo do
trabalho remoto
Colegas,
Face à apresentação – novamente – de termo aditivo de contrato
de trabalho, o sindicato enviou ofício à PROCERGS relatando
inconformidades em seu conteúdo apontadas pela assessoria
jurídica.
Apresentamos, abaixo, o referido ofício. Qualquer dúvida,
entre em contato com a CT PROCERGS ou com os diretores do
Sindppd/RS.

Sindppd/RS

PROCERGS – Assembleia de
mobilização dos trabalhadores
em 18 de Outubro. Nos vemos
lá!
Colegas da PROCERGS,
Conforme deliberado na assembleia passada, em 18 de Outubro,
às 15h, acontece mais uma ASSEMBLEIA DE MOBILIZAÇÃO DOS
TRABALHADORES. Será realizada pelo Google Meet, link será
enviado por e-mail no dia.

Divulgamos, abaixo, o edital da assembleia. Contamos com a
presença de todos e de todas!

Sindppd/RS

PROCERGS – Audiência Pública
na Alergs: a importância da
PROCERGS na organização da
política estadual da Saúde.
Participe!

Colegas da PROCERGS,

Nesta 4ª feira (6/10), às 9h45min, a Comissão de Saúde e Meio
Ambiente da Assembleia Legislativa realizará uma audiência
sobre o papel da PROCERGS na prestação de serviços de Saúde à
população gaúcha. A reunião foi pedida pelo deputado estadual
Valdeci Oliveira (PT/RS).
É mais uma oportunidade para divulgarmos os fundamentais
serviços de TI que nós, trabalhadores, e a PROCERGS,
desenvolvemos e prestamos aos gaúchos nesta área tão
importante, que é a da saúde pública. Um trabalho que foi
bastante requisitado, especialmente, nesses dois anos devido à
pandemia da COVID-19.
A audiência pública deve ser um espaço para reforçarmos a
importância da empresa pública PROCERGS e também de suas
regionais, que tragicamente estão em processo de extinção por
parte da direção da empresa. Por isso, pedimos que todos e
todas participem da atividade nesta 4ª feira (6/10), às
9h45min. Acompanhem a audiência pública e manifestem-se também
durante a reunião! Convidamos que mais gente coloque sua
opinião para além da CT e do sindicato, a fim de mostrarmos
que somos muitos!
Link

para

participar

da

audiência

pública:

https://alergs.webex.com/alergs/j.php?MTID=m21342435a90ea351c2
3bbf200434ab45
A reunião também será transmitida no Youtube pelo canal da TV
Assembleia: https://www.youtube.com/c/tvalrs

Contamos com a participação de todos e de todas!
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PROCERGS – Assembleia dos
Trabalhadores na próxima 3ª
feira
(5/10),
às
15h.
Participe!
Colegas da PROCERGS,
nossa próxima ASSEMBLEIA DE MOBILIZAÇÃO ocorre na 3ª feira que
vem (5/10), às 15h, pelo Google Meet. Link será enviado por email no dia.
Na pauta, as ações contra o fechamento das regionais e o
contra o desmonte da PROCERGS PÚBLICA, o retorno presencial,
mobilizações (inclusive presenciais)
relacionados aos temas anteriores.

Segue, abaixo, o edital da assembleia:

e

demais

assuntos

Contamos com a participação de todos e de todas!

Sindppd/RS

