
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 
   O Diretor-Presidente do SINTEC-RS - SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE 

NÍVEL MÉDIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, convoca os Técnicos Industriais integrantes da categoria profissional, empregados 

da COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA – CGTEE, para 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se nos dias e locais abaixo referidos, com 

a seguinte ordem do dia: 

 

Ordem do Dia: 

 Exame, discussão e deliberação sobre a  proposta da CGTEE – Pauta Específica 

referente ao ACT 2012/2013; 

 

CONTRAPROPOSTA CGTEE: 

 

 Renovação de todas as cláusulas existentes no ACT 2011/2012 mantendo a 

mesma redação e teor; 

 Renovação de todas as cláusulas econômicas reajustando seus valores em 5,10% 

(IPCA) índice negociado pelo ACT Nacional; 

 As distorções ocasionadas pela implantação do Plano de Cargos e Remunerações 

- PCR serão levadas a ELETROBRÁS visando à equalização das mesmas;  

 Diferença de 20% em relação as demais empresas do Sistema, a Eletrobrás 

CGTEE, assume o compromisso de elaborar um Plano para eliminar a diferença 

existente. A apresentação do mesmo a Eletrobrás e o envio do mesmo ao DEST 

para aprovação deverão ocorrer com a normalização econômica da Empresa; 

 Os dias de paralisação relativos ao período de greve serão compensados 

utilizando as horas existentes no Banco de Horas, ou em compensação aos 

sábados pela manhã. Caso a Eletrobrás venha adotar outra sistemática que não 

seja a compensação a Eletrobrás CGTEE passará adotar os mesmos 

procedimentos; 

 Referente ao Plano de Previdência Complementar a Diretoria Executiva , através 

da Resolução 272/2012, de 02 de agosto de 2012, autorizou a celebração de 

convênio de adesão Eletrobrás - CGTEE e ELETROS; 



 

 

 

 

 O valor de reembolso dos Planos de Saúde será de R$ 340,00 (trezentos e 

quarenta reais). A CGTEE autorizou a implementação de Plano de Saúde 

coorporativo a todos os Técnicos Industriais.  

 
 
 
 
 
Data  e Local: 
 

 Candiota, dia 30/08/2012, na Usina Presidente Médici, no CTG Candiero do 

Pago, às 13h00min em primeira chamada e às 13h30min, em segunda chamada; 
 

 

A presença de todos é fundamental, participe. 

 

 

 

 
Ricardo Nerbas 

Presidente 
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 “TENHA ORGULHO DE SER TÉCNICO INDUSTRIAL, VALORIZE SUA PROFISSÃO”. 

“MOSTRE UNIÃO E FORÇA DA NOSSA CATEGORIA, FILIANDO-SE AO TEU SINDICATO”. 
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