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       COMUNICADO 

 

 

“DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DO 

DIA 20/02/2013” 

 

 
Em reunião realizada ontem, dia 20 de fevereiro 

de 2013, no prédio da ELETROTÉCNICA, os 
Técnicos Industriais e o SINTEC-RS deliberaram 
sobre alguns assuntos pertinentes e importantes a 
categoria dos Técnicos da TRENSURB. 

 
a)  Em relação à indenização das horas extras 

suprimidas, os Técnicos deverão preencher o 
formulário anexo até o dia 28 de fevereiro de 2013, e 
entregar aos Diretores e Delegados do SINTEC 
Lucktmeier (SEOFI – tel. 3363-8479, cel.92938421), 
Mengue (SESIN, cel. 98080888 e o colega Márcio 
(SENERG) cel. 84118324. Após o SINTEC irá 
encaminhar a Divisão de Recursos Humanos pedido 
de abertura de processo administrativo para 
pagamentos das horas extras suprimidas. 

 
b)  O SINTEC irá solicitar informações ao Ministério 

Público do Trabalho referente ao cumprimento do 
TAC – Termo de Ajuste de Conduta nº 2689/2012, 
pactuado entre o Ministério Público do Trabalho e a 
TRENSURB. 
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c)  O SINTEC irá solicitar a Diretoria da TRENSURB 
cópia integral da Sindicância Administrativa relativo 
ao acidente Fatal do colega Álvaro, pois o seu 
Supervisor era o colega Técnico Magri. 

 
d)  Ficou aprazada a data de 12 de março de 2013 

para realização de Reunião entre os Técnicos 
Industriais do TRENSURB e a Diretoria do SINTEC, 
as 14h00min em local a ser divulgado futuramente, a 
fim de darmos prosseguimento a outras demandas 
de interesse da Categoria. 

 
e)  O SINTEC aproveita a oportunidade para pedir 

desculpas aos colegas, pela ausência do Dr. Airton 
Forbrig, (Jurídico do SINTEC), pois o mesmo teve 
viajem de urgência.  

 
f) Necessário informar que em relação a qualquer 

alteração de escala, é uma prerrogativa da 
Empresa, e por isso o SINTEC está buscando na via 
Administrativa as Horas Extras suprimidas. 

 
g)  Por fim realçamos que foi protocolado em Janeiro 

pelo SINTEC correspondência ao Presidente da 
TRENSURB solicitando o prosseguimento e 
urgência na revisão da tabela salarial dos Técnicos 
Industriais, eis que temos acordo com a Empresa no 
sentido de prosseguir com a revisão. 

 
Saudações sindicais! 

Comissão de Negociações – SINTEC-RS 

Fone/Fax: 3226.1111 
E-mail: sintec@sintec-rs.com.br 
www.sintec-rs.com.br  
 

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

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

mailto:sintec@sintec-rs.com.br
http://www.sintec-rs.com.br/

