SERPRO – Reunião VIRTUAL
urgente com os PSEs sobre
plano de demissão voluntária
na 2ª feira (8/11), às 17h.
Participe!
Colegas PSEs,
O sindicato convoca todos e todas a participarem de uma
REUNIÃO VIRTUAL nesta 2ª feira (8/11), às 17h, pelo Google
Meet. Enviaremos o link por e-mail no dia da reunião.
Na ocasião, iremos tratar do plano de demissão voluntária
lançado pelo SERPRO que exclui os PSEs. O assessor jurídico do
Sindppd/RS, Delcio Caye, participará da reunião para
esclarecer dúvidas e demais questões trazidas pelos
trabalhadores.
A participação de todos e de todas é muito importante! Repasse
esta mensagem aos demais colegas PSEs que tenhas contato.
Caso não receba os informes do sindicato, atualize seu e-mail
enviando o endereço para imprensa@sindppd-rs.org.br

REUNIÃO VIRTUAL DOS TRABALHADORES PSEs
Nesta 2ª feira (8/11) – Às 17h
Pelo Google Meet (link será enviado por e-mail no dia)

PAUTA:
– Plano de demissão com exclusão dos PSEs
– Assuntos gerais

Participe!

Sindppd/RS

SERPRO – SERPRO insiste em
alterar regras do PLR em
prejuízo aos trabalhadores.
Não podemos aceitar!
A cada negociação de PLR, a representação da empresa apresenta
um novo pacote de alterações no programa para fazer valer sua
vontade e diferenciar cada vez mais os trabalhadores. Em 2019,
buscamos, por meio de mediação no TST (Tribunal Superior do
Trabalho), com a participação do MPT (Ministério Público do
Trabalho), ajustar um conjunto de regras que não eram as que
historicamente os trabalhadores sempre defenderam, mas que
impunham um freio na vontade da direção do SERPRO de criar
regras cada vez mais discriminatórias e fazer crescer seu
poder na distribuição dos lucros.
Nas negociações de 2021, a empresa voltou à carga com novas
exigências em relação ao quadro externo e também ao quadro
interno, que são completamente descabidas e diametralmente
opostas aos programas de PLR vigentes na Dataprev e na BB
Tecnologia, empresas que também têm seus programas aprovados
pela SEST. Vale lembrar que nessas duas empresas, 70% da verba

é distribuída de forma linear (parcela igualitária) e 30%
variável, a depender do salário de cada trabalhador e
trabalhadora. A direção do SERPRO quer impor 80% variável e
20% linear, entre outras medidas prejudiciais aos
funcionários. Destacamos que a RVA, programa de participação
nos lucros dos diretores, decidida pelos próprios, é feita de
forma obscura e tem valores muitíssimos mais relevantes do que
os dos trabalhadores e é repassada logo após o pagamento da
PLR aos trabalhadores. Será este o motivo da pressa da
empresa?
A decisão da direção do SERPRO de divulgar a ata somente com o
seu registro e dizer que encerrou as negociações mostra que
sua postura está longe de ser democrática. Não será com
autoritarismo por parte da empresa que acharemos uma solução
para as negociações do PLR.
A representação dos trabalhadores levará a proposta do SERPRO
para as assembleias, mas antecipa que o indicativo é pela
rejeição da mesma. É inaceitável ter mais perdas de direitos
enquanto os trabalhadores têm produzido ainda mais, apesar de
estarmos em meio à pandemia.

ATA da reunião de negociação
REGISTRO DA FENADADOS
A representação dos trabalhadores sempre buscou o caminho do
diálogo e da negociação autônoma. No que tange às negociações
da PLR, é possível identificar claramente duas posições bem
distintas: a proposta da empresa
que privilegia, apenas,
parcela dos trabalhadores, e diverge frontalmente da posição
defendida historicamente pela Representação dos Trabalhadores
que é a distribuição 100% (cem por cento) linear, por
acreditarmos que todos os trabalhadores contribuem para o
lucro da Empresa.

A representação desde a primeira

mesa de negociação, no

sentido de buscar uma proposta possível para ambas as partes,
se manifestou favorável à manutenção dos mesmos termos do
Acordo firmado no Tribunal Superior do Trabalho – TST, fruto
do procedimento de mediação no âmbito da vice-presidência
deste Tribunal e aprovado pelos trabalhadores em assembleias.
Ademais, há que se considerar que outras empresas estatais
apresentaram proposta com índice linear/fixo muito superior ao
apresentado pelo Serpro;
Ressaltamos que não há qualquer impedimento legal para o
prosseguimento do processo negocial nos termos da legislação
aplicável, e portanto, a postura do Serpro de encerramento das
negociações, mesmo após ter afirmado que entende que a
negociação com os empregados é o único caminho que permite a
destinação de parte dos lucros empresariais, se mostra
autoritária e antidemocrática.
Diante desse quadro, a representação submeterá a proposta
apresentada pela empresa para deliberação dos trabalhadores em
assembleias estaduais, com indicativo de rejeição.

FNI, FENADADOS e sindicatos filiados
Texto retirado do BLOG da FNI

SERPRO – SERPRO Porto Alegre
tem confirmação de 4 casos de
COVID-19 em Outubro. Situação
preocupa
Em virtude da ação do “Retorno Seguro” – iniciativa definida
unilateralmente pelo SERPRO para lidar com o retorno das
atividades presenciais de seus empregados – durante este mês,
há a confirmação da ocorrência de 4 casos de COVID-19 junto
aos trabalhadores na Regional gaúcha até este momento.
Ainda que a empresa alegue monitorar e agir de maneira próativa em relação ao seu procedimento adotado e aplicado, a
verdade é que ao retornar do isolamento recente, imposto e
validado em atividades profissionais em Home Office, as
pessoas estão sujeitas ao maior risco de contágio. Isso, por
diversos aspectos que são fator de transmissão do vírus,
cabendo pontualmente destacar:
– Uso de transporte coletivo (ônibus, trem e lotação);
– Deslocamento externo para alimentação (não há refeitório
operante);
– Exposição a agentes e fatores urbanos/sociais (áreas de
circulação e convívio);
– Comprometimento das pessoas em realizar e cumprir os
protocolos sanitários.

Lamentavelmente, também há evidências de que entre os
trabalhadores que já retornaram ao presencial, ocorrem casos
de pessoas com comportamento não aderente, de maneira integral
e total, com os procedimentos impostos pela empresa: uso de

máscara facial, higienização pessoal e de sua bancada de
trabalho, e menor convívio social.
Frente ao importante número de trabalhadores infectados pela
COVID na Regional, questionamos a direção da empresa se vale a
pena correr riscos ou repensar a sua prática da necessidade do
retorno presencial, dado o cenário realista que está
acontecendo no prédio em Porto Alegre. Não é prudente retornar
todos os trabalhadores possíveis para o Home Office? Por outro
lado, pedimos encarecidamente aos colegas que respeitem os
protocolos, usem máscara e se vacinem. Acreditar na ciência e
praticar a solidariedade é o caminho para garantir a vida.
A OLT e o sindicato, em conjunto com a CIPA, estão atuando
para que seja garantida a proteção aos colegas que estão em
trabalho presencial.

OLT POA e Sindppd/RS

SERPRO – Reunião com PSEs na
3ª
feira
(19/10),
às
13h30min,
sobre
ação
judicial. Participe!
Colegas PSEs do SERPRO,
Na próxima terça-feira (19/10), às 13h30min, realizaremos uma

REUNIÃO VIRTUAL sobre o processo judicial que trata da
periculosidade (ação número 0046600-20.2008.5.04.0016). Esta
reunião com os trabalhadores reclamantes no processo foi
solicitada pelo advogado Mauro Neme, que cuida do processo, e
será realizada pelo Google Meet. O link será enviado em data
mais próxima.
Convidamos todos e todas que estão arrolados na ação judicial
a participarem desta reunião. Pedimos aos colegas que estão
com seus e-mails desatualizados junto ao sindicato, que enviem
seus novos endereços ao imprensa@sindppd-rs.org.br a fim de
receberem o link da reunião e os demais comunicados do
Sindppd/RS.

Divulgamos, abaixo, o nome dos colegas que constam como
reclamantes na ação:

RECLAMANTES:
1.
2.

ALDA TEREZINHA NADALON
ALZENIR RODRIGUES DA SILVA

3.
4.

ANTONIO MARCOS DA ROSA MULLET
BERENICE STORGATTO HLEVEINA

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CARLA FEIDEN
CARMEN DA COSTA NUNES ROCHA
CARMEN MARIA PINEDA GONZALEZ
CELSO BARBOZA ECHELI
DANIEL DA SILVA OLIVEIRA
DENISE MARIA FERNANDES BRAGA
DORALISA CORNELIUS BAUM
ELAINE CASTILHOS BALARINE
ELANIR TERESINHA MACHADO ADAO
ELSON DIAS CASTAGNA
FELIPE MARTINS BRUNETTO
FELIPE PETERSEN

17.

GETULIO MARCO ANTONIO TEIXEIRA RIBEIRO

18.
19.

GILBERTO ARAUJO MORAES
GILSON DE SOUZA QUIRINO

20.
21.

GIOVANI BASSO
GISLAINE CALISTRO DA SILVA

22.
23.

GLACI TERESINHA DA SILVA
GLADIS BEATRIZ TORRIANI ALVES

24.
25.

HILDA TERESINHA MATHIAS DOBAL
ILMA LACERDA GODZIENSKI

26.
27.

ISMAEL HOMEM DE OLIVEIRA
IVAN SCHMITT

28.
29.

JAIR FRANCISCO MORAES SA BRITO
JORGE ALBERTO DA SILVA FORTES

30.
31.

JORGE LUIS LIMA
JORGE LUIZ FANTINEL

32.
33.

JORGE LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA
JOSE RENATO DA SILVA

34.
35.

JOVINA ELOISA MARTINS BRITO
KATIA TAVARES BITTENCOURT DA FONTOURA

36.
37.

LEILA DE AZEVEDO COUTO
LIANE RIBEIRO TOLEDO

38.
39.

LIGYA MARIA ALVIM MATTOS
LOURDES MARIA LEMOS JACOBSEN

40.
41.

LUCIA FREITAG
LUCINDA PASQUATO EMMANOELLI

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

LUIS CARLOS SASSO DAS DORES
LUIZ ANTONIO FLORES VARGAS
LUIZ CARLOS BECKER
MAGDA PONTIN DOS SANTOS
MAIRA REGINA RIBEIRO
MARA BEATRIZ GARCIA DE SOUZA
MARCIA SILVEIRA PORTO
MARI NEIDE POSSAMAI ALBUQUERQUE
MARIA CATARINA MACHADO FRANZOTTI DE SOUZA
MARIA DE FATIMA DA COSTA MACHADO
MARIA REJANE BARCELLOS PERON
MARLENE ANA HUBNER SARTORI

54.

NARA PEREIRA SARAIVA

55.
56.

NEUSA FATIMA FIORIN SANTOLIN
NIDIA VELY BOHRER

57.
58.

PAULO JAIR BERTOLETTI
PAULO RICARDO BARBOZA ECHELI

59.
60.

PAULO ROBERTO BERTON
REJANE ANZOLCH SCHMITT

61.
62.

ROBERTO NUNES VIEIRA
ROGERIA GONCALVES SILVEIRA

63.
64.

ROSA MARIA DA SILVA BARRETO
ROSIMARY SILVA RODRIGUES

65.
66.

SERGIO MACHADO PEREIRA
SINGLAIR PADILHA DA COSTA

67.
68.

SONIA MARIA VERONESE
SYLVIO PAIVA BENTO DOS SANTOS

69.
70.

TANIA MARTINS
TANIA REJANE BARCOS MEDEIROS

71.
72.

VALNEI DA CUNHA BENTA
VANDA DE FATIMA BOLSONI RIBOLI

73.
74.

VANIA DE SOUZA NOVAES
VANIA ELISABETH FERREIRA BARRETO

75.
76.

VANIA MARIA DA COSTA
VICTOR HUGO GALANTE CORREA

77.
78.

VIVIANE MORAES MARQUES
ZULEIKA TEREZINHA NUNES BANDEIRA

Reunião sobre o processo da periculosidade dos trabalhadores
do prédio da Receita Federal de Porto Alegre
Data: 19/10/2021 (próxima 3ª feira)
Hora: 13h30min
Via Google Meet, com a presença do advogado Mauro Neme

Contamos com a participação de todas e todos!

Sindppd/RS

Vacine-se contra a COVID-19!
É pela saúde, por amor à vida
e às pessoas e por respeito
aos colegas de trabalho!

Crédito da foto: Ministério da Saúde

As direções das empresas de TI federais, estadual, municipal e

até mesmo privadas têm pressionado para que o trabalho
presencial seja retomado sem que a maioria dos seus
trabalhadores esteja completamente imunizado – ou seja, tenha
tomado as duas doses da vacina contra o COVID-19. O sindicato
está em contato direto com as empresas públicas a fim de
demovê-las da decisão de convocar os funcionários.
A vacinação vem avançando no país e no Rio Grande do Sul,
porém de forma lenta e ainda não imunizou nem 50% da
população. A TI (Tecnologia da Informação) é um dos setores em
que a maioria das atividades podem ser cumpridas de forma
remota. Desde que a pandemia do Coronavírus iniciou em Março
de 2020, temos trabalhado de nossas casas incessantemente,
produzindo e cumprindo com os nossos compromissos e, ainda,
sem sermos ressarcidos pela internet e energia elétrica que
gastamos. Em meio à pandemia, as empresas, inclusive, têm
reduzido gastos às nossas custas!
Sabemos que em algum momento iremos retornar presencialmente,
mas que seja quando for mais seguro, com uma taxa maior de
vacinados e, principalmente, quando estivermos totalmente
imunizados. Não apenas para o nosso bem, mas o de nossos
parentes e amigos e a sociedade em geral. Quanto mais gente
imunizada, o vírus circula menos, as pessoas ficam menos
doentes e reduz a gravidade dos casos!
Cabe a cada um e cada uma de nós fazermos a nossa parte:
TOMARMOS A VACINA CONTRA O COVID-19! Está disponível pelo
sistema público do SUS (Sistema Único de Saúde) sem qualquer
cobrança adicional e, até agora, é a única medida eficaz já
comprovada cientificamente que nos protege do COVID-19.
Em entrevista recente ao UOL Entrevista, a presidente do TST
(Tribunal Superior do Trabalho), Maria Cristina Peduzzi,
considerou que não tomar a vacina pode comprometer o bem
coletivo no trabalho. Baseada nesta conclusão,
a jurista
afirmou que funcionários que se recusarem a tomar a vacina
contra a COVID-19 podem ser demitidos, inclusive com justa

causa.

Mais

informações

aqui:

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/09/14/empres
a-tem-direito-de-demitir-quem-recusar-a-vacina-diz-residente-do-tst.htm?cmpid=copiaecola
Então, colegas da TI, sejam responsáveis e vacinem-se contra a
COVID-19! É pela saúde, por amor à vida e às pessoas e por
respeito aos colegas de trabalho!

Sindppd/RS

SERPRO E DATAPREV – Campanha
Salve seus Dados promove
debate sobre fundos de pensão
Colegas do SERPRO e da DATAPREV,
nesta 3ª feira (14/09), às 19h, a Campanha Salve seus Dados
promove uma live sobre os fundos de pensão da DATAPREV e do
SERPRO.
Participam Mario Evangelista (representante dos trabalhadores
no SERPROS); Marcel Barros (vice-presidente da ANAPAR); Naévio
Rangel (diretor da ASPAS); José Cláudio Siqueira (vicepresidente da ANED); e Rosângela Oliveira (representante dos
trabalhadores na Prevdata).
O debate será transmitido no canal de Youtube. Acompanhe pelo

link

e

ative

o

lembrete:

https://www.youtube.com/watch?v=au1442WRffc

Ajude a divulgar! Esteja presente!

Sindppd/RS

SERPRO E DATAPREV – Nesta
sexta (20/08), tem Audiência
Pública na Câmara Federal
sobre a privatização das duas
empresas públicas de TI.
Assista!

Acompanhe
pelo
link:
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sa
la/2184

Colegas do SERPRO e da DATAPREV,
Nesta 6ª feira (20/08), às 14h30min, acontece uma audiência
pública da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público da Câmara dos Deputados sobre a privatização do SERPRO

e

da

DATAPREV.

Foram

convidados

representantes

dos

trabalhadores e do DIEESE; o secretário especial de
Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da
Economia, Diogo Mac Cord de Faria; e do Procurador da
República e Coordenador do Grupo de Trabalho Tecnologia da
Informação e Comunicação da Câmara de Consumidor e Ordem
Econômica do Ministério Público Federal, Alexandre Assunção e
Silva.
A diretora do Sindppd/RS, Vera Guasso, estará presente,
reforçando a defesa dos trabalhadores e das empresas públicas
SERPRO e DATAPREV. A audiência será virtual, podendo ser
conferida

AO

VIVO

neste

link:

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sa
la/2184
Ajude a divulgar, compartilhando com mais pessoas. Assista!
Vamos marcar presença para mostrar a importância da DATAPREV e
do SERPRO!
À LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DO SERPRO E DA DATAPREV! Campanha
#SalveSeusDados!

AUDIÊNCIA

PÚBLICA

VIRTUAL

na

Comissão

de

Trabalho,

Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados
Nesta 6ª feira (20/08) – às 14h30min
Pelo

link

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sa
la/2184

Sindppd/RS

SERPRO – Eleição SERPROS:
vote em quem é contra a
Privatização do Serpro e
denunciou o rombo de quase
30% do nosso patrimônio
O momento para o SERPRO e para o SERPROS é dramático, pois
vivemos o risco iminente de privatização da nossa empresa, que
é a base da existência do nosso Fundo de Previdência
Complementar. Seguimos resistindo contra a privatização com
todas as nossas forças, e precisamos também garantir que os
conselhos do SERPROS tenham o máximo de representantes que nos
ajudem a defender a nossa empresa e o nosso fundo de
previdência.
É importante prestar atenção nas propostas das candidaturas,
pois todos dizem que defendem o SERPROS, mas nos atos não é
bem assim.
Tem candidato que quer representar os trabalhadores, mas está
em conflito de interesses, pois tem IMPORTANTE Função
Gratificada junto à direção do SERPRO, o sr. Ulysses. Estas
pessoas deveriam ser indicadas pela empresa e não participar
como representante dos trabalhadores, pois irão defender as
propostas da direção privatista do SERPRO.
Há candidatos que, infelizmente, nada fizeram quando do ROMBO,
em que o Fundo perdeu quase 30% do nosso patrimônio.
Inclusive, tem um que foi conselheiro na época do rombo e

esconde este fato. Será que agora mudaram de ideia e irão se
preocupar em defender nosso patrimônio?!
O grupo construtor da FNI sempre se posicionou com firmeza
contra a privatização do SERPRO e denunciou, com toda força,
os responsáveis pelo
rombo no SERPROS. Mantivemos nossa
independência frente a todas as direções da empresa para fazer
a crítica contundente quando cometeram erros graves na
condução da empresa e do SERPROS. Mas é importante constatar
que no passado cometeram erros; agora, estamos frente à
possibilidade real de que o pior governo da história do nosso
país ponha um fim na nossa empresa, o SERPRO.
Procure conhecer as propostas de cada candidato/a, se eles são
contra a PRIVATIZAÇÃO do SERPRO e CONTRA O ROMBO praticado no
SERPROS, ou se nada falam. Se omitiram estas questões, em
nossa opinião, não saberão cuidar do nosso patrimônio e não
defenderão nossa empresa. Sem SERPRO Público não existirá
SERPROS FORTE!
Manifestamos apoio aos candidatos Gato/Lúcia Helena para o CDE
porque temos certeza de que estão contra a Privatização e
contra o ROMBO ocorrido no SERPROS. Colega, faça uma avaliação
criteriosa na hora de votar, é possível que encontre outros
candidatos que defendem essas bandeiras.

– Vote em quem defende o SERPROS e denunciou o rombo no nosso
fundo!
– Vote em quem defende o SERPRO Público contra a Privatização!
– Vote para o Conselho Deliberativo Gato, titular, e Lúcia,
como suplente. Vote também nos candidatos que denunciam o
rombo em nosso patrimônio e são contra a privatização do
SERPRO!

A eleição acontece de 5 a 18 de Agosto!

FNI – sindicatos, OLTs parceiras e trabalhadores que constroem
a Frente Nacional de Informática

* Texto retirado do BLOG da FNI

SERPRO – Prazo
à contribuição
de 19 de Julho
Não se oponha,
o Sindppd/RS!

para oposição
assistencial:
a 9 de Agosto.
contribua com

Colegas do SERPRO,
De acordo com mensagem divulgada por e-mail pela empresa, o
prazo para contribuição ao desconto assistencial será de 19 de
Julho a 9 de Agosto. Conforme previsto na Cláusula 64 do ACT
2020/2022 (Acordo Coletivo de Trabalho), a contribuição será
no valor da METADE (50%) DE UM DIA de salário do mês de Agosto
– impactando somente no valor da referência Salarial. O valor
será descontado no contracheque do referido mês (Agosto/2021).
A contribuição assistencial é cobrada UMA ÚNICA VEZ AO ANO no

fechamento das campanhas salariais. Como o ACT foi fechado
para dois anos, então o desconto será realizado apenas em
Agosto/2021 e valerá até 2022. O valor arrecadado com a
contribuição assistencial será utilizado para pagar parte dos
gastos do sindicato em relação à campanha salarial com a
publicação de editais legais nos jornais e a assessoria
jurídica. Também ajuda a manter a estrutura do Sindppd/RS em
funcionamento (secretaria, comunicação, homologações,
manutenção da sede e dos carros, energia, internet, água,
impostos etc.).
É importante destacar que a contribuição assistencial, cobrada
uma única vez ao ano, e a mensalidade dos trabalhadores
sindicalizados (referente a 1% do salário base de cada um e de
cada uma), descontada todos os meses, constituem as ÚNICAS
fontes de arrecadação financeira do Sindppd/RS. Portanto, ao
não se opor, o trabalhador e a trabalhadora estarão
contribuindo muito para manter o sindicato em ativa. TODA
contribuição é bem vinda!

COMO SE OPOR À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Aos que ainda não estão convencidos a contribuir
financeiramente com o sindicato, está garantido o direito de
se oporem à contribuição assistencial. Para isso, é necessário
escrever uma carta, em duas vias, com seus dados pessoais
(Nome completo/ CPF/ Matrícula), assinatura e data,
expressando a decisão de se opor à contribuição assistencial.
Uma via da carta deve ser protocolada junto ao SERPRO (Fale
com o GP) e, a outra, enviada ao Sindppd/RS (por e-mail para o
endereço contato_geral@sindppd-rs.org.br).
As cartas precisam estar assinadas a próprio punho ou com
assinatura eletrônica. Nem o SERPRO, nem o Sindppd/RS
aceitarão cartas enviadas fora do prazo de oposição – ou seja,

depois de 9 de Agosto.
Fazemos um apelo aos trabalhadores e às trabalhadoras que
também assumam, por escolha própria, a manutenção financeira
do sindicato e NÃO se oponham à contribuição assistencial.
Sindicato FORTE é o que atua na luta pelos direitos dos
trabalhadores, por melhores salários e condições de trabalho e
pela existência das empresas públicas de TI. E para o
Sindppd/RS continuar assim e avançar ainda mais, também
precisamos da contribuição financeira dos colegas da
categoria.
À luta!

Sindppd/RS

SERPRO – Nesta 4ª feira
(7/07),
às
14h,
tem
ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES
DO SERPRO. Participe!
Colegas do SERPRO,

nesta 4ª feira (7/07), às 14h, teremos a ASSEMBLEIA DOS
TRABALHADORES. Será realizada pelo Google Meet, link será

enviado por e-mail no dia.

A pauta é:
– Retorno ao trabalho presencial
– Finalização da Campanha Salarial
– Campanha solidária de alimentos
– Assuntos gerais relacionados aos temas acima
Chamamos todos e todas a participarem, pois o assunto é de
extrema importância e diz respeito ao conjunto dos
trabalhadores da empresa!

ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES DO SERPRO
Nesta 4ª feira (7/07) – Às 14h
Pelo Google Meet (link será enviado por e-mail)
Esperamos tod@s!

Sindppd/RS

