PROCEMPA – Nesta SEGUNDAFEIRA (22/04), às 14h, todos
e
todas
na
Câmara
de
Vereadores.
É
pela
SOBREVIVÊNCIA DA PROCEMPA
PÚBLICA!
Colegas da PROCEMPA,
nesta SEGUNDA-FEIRA (22/04), às 14h, o Sindppd/RS participará
da TRIBUNA POPULAR no plenário da Câmara de Vereadores. Iremos
fazer uma fala denunciando a nova tentativa de desmonte da
empresa pelas políticas definidas pela gestão e pela
prefeitura municipal. Devido ao risco iminente de perda dos
sistemas do DMAE, contratação MILIONÁRIA de fábrica de
SOFTWARE e outros sistemas que também estão em risco. Não
precisamos deixar acontecer o que aconteceu em outros tempos,
ainda é tempo de salvar a empresa e a qualidade de seus
serviços para a população da Capital. NÃO vamos permitir que
se repita a experiência trágica do SIAT, não vamos deixar que
se repita!
A política adotada pela gestão de Marchezan já é antiga: ir
sucateando e retirando serviços das empresas públicas para que
depois, esvaziadas e mal vistas pela população, possam ser
extintas ou privatizadas. Em ambas as situações, os serviços e
produtos que antes eram disponibilizados pela empresa pública
é absorvido pela iniciativa privada, que vende ao poder
público em valores mais caros e com qualidade – em boa parte
das vezes – duvidosa. E os trabalhadores são demitidos,
incentivados a pedir demissão ou alocados em outros órgãos do

governo, muitas vezes em funções totalmente diferentes das
suas de origem.
Este é o RISCO que a PROCEMPA ESTÁ CORRENDO, colegas. Não é
“alarmismo”, mas sim estamos abrindo os olhos para a dura
realidade que está posta. Se ficarmos parados, o ataque será
consumido e ficaremos a ver navios.
A hora de lutar pela PROCEMPA pública e pelos nossos empregos
é AGORA! Vamos arregaçar as mangas e ir à luta! Coloque sua
camiseta da campanha salarial, que fala sobre a valorização da
PROCEMPA, e VAMOS LOTAR O PLENÁRIO PARA MOSTRAR,
VEREADORES, QUE ESTAMOS ATENTOS E RESISTIREMOS!
Nos vemos na Tribuna Popular!

TRIBUNA POPULAR: Em defesa da PROCEMPA!
Nesta SEGUNDA-FEIRA (22/04) – A partir das 14h
No plenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Participem!
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