PROCERGS – ASSEMBLEIA NESTA
TERÇA-FEIRA
(15/05),
às
13h30min, no portão da frente
da empresa. Todos e todas lá!
Colegas da PROCERGS,
a Comissão de Trabalhadores protocolou hoje pela manhã
(11/05), para a direção da PROCERGS, o abaixo-assinado dos
trabalhadores solicitando que a gestão cancele ou suspenda o
Edital de Concorrência Pública (COP-020/2018) que trata da
venda do CTRE (foto abaixo).

Os argumentos do abaixo-assinado são os já veiculados, ou
seja, que o CTRE não é dissociado de tudo o que a PROCERGS
produziu, produz e produzirá com o seu uso. Não é só uma
questão patrimonial material, mas também tecnológica, pois as
necessidades de cursos e treinamentos são constantes, não só
para a PROCERGS, mas também para os outros órgãos e
secretarias. E que as despesas, daqui pra frente, em locar
espaços e aderir a outros treinamentos externos custarão o que
a empresa arrecadará com a venda do mesmo. Portanto, é
injustificada a sua venda.
A construção de um outro prédio anexo à PROCERGS é uma ideia
que transcende a, no mínimo, 3 gestões, e até sair do papel e
se tornar realidade levará muito tempo ainda, tempo que a
atualização tecnológica e treinamento propiciado pelo uso
constante do CTRE não pode esperar. Nossa sugestão é cancelar
temporariamente a sua venda, e após termos o prédio anexo,
comprovada a sua suficiência para absorver o uso do CTRE, aí
sim reavaliar a questão.

ASSEMBLEIA NESTA TERÇA-FEIRA (15/05), às 13h30min, no portão
da frente da empresa. Todos e todas lá!
Colegas, convocamos a todos os trabalhadores para debater
sobre um tema importante demandado pela diretoria da PROCERGS:
a eleição de um representante dos funcionários para o Conselho
de Administração da empresa. Embora a PROCERGS tenha deixado
tudo para a última hora, e assim os prazos são curtíssimos,
nós da CT e do sindicato não podemos tomar decisões à revelia
do corpo funcional, por isso precisamos debater com todos essa
questão. O mais correto é que seja em ASSEMBLEIA, pois é este
o fórum de debate de todas as questões que envolvem
representação dos trabalhadores.
Solicitamos o comparecimento de todos e, principalmente, de

quem tem interesse em participar na eleição no Conselho de
Administração da PROCERGS, desde que possua os pressupostos
para tal. Salientamos que o sindicato tem seguido todas as
orientações jurídicas a respeito, inclusive solicitando
informações e acesso às alterações estatutárias que estão em
processo na companhia. E muito embora a empresa ainda não as
tenha fornecido, queremos desde já deixar claro que a eleição
de representante dos funcionários passa pela escolha dos
trabalhadores e entre os trabalhadores; quaisquer outros
candidatos ao cargo, como também um processo de eleição que
não transita pela representação legal dos trabalhadores, não
serão nossos representantes, e portanto correm o risco
jurídico de
impugnação. Compareçam todos para fazermos um
debate transparente e determinante para esta questão de
representação no Conselho de Administração da PROCERGS, tema
importante que merece ser tratado com responsabilidade e toda
a atenção do corpo funcional da companhia.

Como pauta desta assembleia, além da questão da eleição ao
Conselho de Administração, teremos os seguintes pontos: a
venda do CTRE, informes e encaminhamentos, e o Calendário da
Campanha Salarial de 2018.
Devido a esses assuntos
importantes, contamos com a presença de todos.
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