
  

 
COMUNICADO CORSAN 16 – 21/08/2014 

    

Reunião de Negociação, ACT- 2014/2015. 

                           
 
Informamos à categoria que no dia 20/08/2014, ocorreu à quinta reunião de negociações com a CORSAN, na sede da empresa. Participaram da  reunião 

Diretores do sindicato, Assessoria jurídica da empresa, delegados e um representante da ASTEC. 
 

Cláusulas com alterações propostas pelo SINTEC e acatadas pela empresa: 
 
Cláusula I.12 - GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO TÉCNICA (GAT) 
Compromisso da Empresa de estender isonomicamente qualquer avanço adquirido por outra categoria. 
Cláusula III.4 – AUXÍLIO EDUCAÇÃO 
A empresa não fará o desconto desse auxílio quando o empregado rescindir o contrato de trabalho e for imediatamente admitido em outro cargo 
por concurso público. 
O tempo de carência, do funcionário para ficar na empresa, para cursos de especialização, pós e doutorado, será de igual período do mesmo. 
Cláusulas V.13 – BANCO DE TRANSFERÊNCIA 
A empresa definirá por orientação interna a não descontinuidade do pagamento de adicionais (Periculosidade/Insalubridade), quando o 
funcionário estiver com exames médicos vencidos, evitando assim prejuízos financeiros ao empregado, sendo essa transferência por interesse da 
CORSAN. 
Cláusulas VI.7 – SOBREAVISO 
A empresa criará uma comissão paritária para realizar durante o ano, levantamento de situações onde há a necessidade de ampliação da 
distância, que ultrapasse os 15 km, conforme consta no item VI.7.10. 
Cláusula VII.12 – FROTA E FERRAMENTAS DE SERVIÇO 
Ofício encaminhado com Protocolo SISPROC: 2862/D.A. 

 
   Quanto aos aspectos econômicos, a empresa oficializou ao SINTEC, a aplicação do INPC de 5,82% referente à data base maio/2014, em todas as 

cláusulas econômicas, inclusive a GAT, e a reposição de 15,08% no Vale Rancho.  
 
A CORSAN comprometeu-se até sexta feira, dia 22/08, encaminhar para o SINTEC a proposta final do ACT 2014/2015, para podermos em brevidade 

marcarmos as assembleias, que provavelmente ocorrerão no dia 29 de Agosto no Interior e Capital concomitantemente. 
 

 Aguardem novas informações! 
 

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/

