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       COMUNICADO 

 

         

__________________________________________14/08/2013__ 

 

Valorize sua Profissão e suas Entidades! 
 
 

O SINTEC-RS nasceu a vinte cinco anos atrás, da união e participação de todos 
os Técnicos Industriais filiados ao Clube dos Técnicos da CEEE, que lutaram 
arduamente para criar uma entidade representativa, que atuasse de forma 
prioritária pelos anseios e necessidades da categoria. 

Ao longo dos anos viemos quebrando paradigmas nos acordos coletivos em 
várias empresas no Estado, principalmente na CEEE, mostrando que a categoria dos 
Técnicos tem condições de lutar e definir pela sua valorização e perspectiva de 
carreira dentro da empresa. 

 
“Infelizmente temos alguns técnicos na nossa categoria, dentro do Grupo CEEE, 
que não conhecem a nossa história e se acham revolucionários, estimulando o 
individualismo e alienação, ao invés de lutar pela união e participação de todos”.  

 
Portanto, sejamos participativos, a construção de um movimento em defesa 

da Categoria dos Técnicos é um dever de todos, comunique-se com o teu sindicato 
e a tua associação para verificar a verdade dos fatos e não ser instrumento de 
manobra. 

 
Queremos esclarecer algumas questões em relação às contribuições sindicais: 

 
Contribuição Sindical – é um imposto cobrado de todo trabalhador brasileiro referente a um dia da sua remuneração no mês de fevereiro, o técnico 
pode recolher através de guia ao SINTEC um valor menor, sendo que somente 50% desse valor retornam ao sindicato, pois, 15% ficam com a 
Federação, 10% com a Central Sindical, 10% Ministério do Trabalho, 5% com a Confederação e sendo 10% custos operacionais.  
Contribuição Confederativa – é uma contribuição definida pela Constituição Federal, que visa determinar que a categoria, em Assembléia Geral, 
decida sobre o valor e forma de pagamento para custear o Sistema Confederativo de Representação Sindical. (NUNCA FOI COBRADO PELO SINTEC) 

Contribuição Assistencial – é uma contribuição estabelecida em Assembléia quando da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho, aplicada a toda 
a categoria dos Técnicos Industriais, conforme determina o art. 513 da CLT, visando custear todas as despesas do processo de negociação. (UM DIA DO 

SALÁRIO DE MATRIZ, para todos os acordos e convenções firmados pelo SINTEC-RS). 

Contribuição Social – é uma contribuição através de mensalidade paga pelo técnico que se filia ao SINTEC-RS, dando direito a todos os serviços 
mantidos pela entidade. Esta contribuição visa custear também todas as despesas do sindicato, como funcionários, assessoria contábil, assessoria 
jurídica e despesas administrativas. (MENSALIDADE 1% do salário de matriz) 

 

 A união é a nossa FORÇA. Unidos seremos fortes! 
 

 
Saudações Sindicais! 
 

DIRETORIA – SINTEC-RS 

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

 

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

