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COMUNICADO – 20/05/2014 

 

 

“Assembléia Geral Extraordinária - ACT – 2014/2015” 

 
 

O Diretor-Presidente do 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 ESTADUAL DE 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA e COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se conforme 

cronograma abaixo. 

 

 

Ordem do Dia:  

 Deliberação sobre nova proposta - ACT 2014/2015 

 

 

Locais: 

 Canoas, 5ª feira 22/05, Portão (SECI) na Av. Guilherme Schell, 9100 – às 15:00 horas 

 Camaquã, 5ª feira 22/05, Portão da Gerência Regional - às 17:00 horas  

 Pelotas, 5ª feira 22/05, Portão da Gerência Regional - às 08:00 horas 

 Canela, 5ª feira 22/05, Portão Sistema Salto – às 17:00 horas  

 Rio Grande, 5ª feira 22/05, - Portão do Centro Regional Litoral Sul - às 17:00 horas 

 Santa Maria, 5ª feira 22/05, Portão (CROM) na Rua Ver. Antônio Dias, s/n° - 17:00 horas  

 Salto do Jacuí, 5ª feira 22/05, - Portão do Sistema Jacuí às 17:00 horas 

 Osório, 5ª feira 22/05, Portão Centro Regional Litoral Norte – às 08:00horas 

 Bagé, 5ª feira 22/05, Portão Centro Regional Campanha – às 17:00 horas 

 Porto Alegre, 5ª feira 22/04, CTG – Candeeiro do Sul, 8600 – às 15:00 horas 
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                                 RESUMO DA NOVA PROPOSTA 
 
 
 Reajuste salarial pelo INPC – 5,38%; 

 Bônus Alimentação reajuste de 6,25% passando para R$ 850,00; 

 Plano de Saúde reajuste do custeio por empregado, em 16,36% 

passando para 320,00; 

 Demais cláusulas econômicas reajuste pelo INPC – 5,38%; 

 PPR 2014 – até 40% em pecúnia e 60% em gozo; 

 PPR 2013 – até 75% em pecúnia e 25% em gozo; 

 Dias de greve compensados pelo PPR 2013; 

 Renova as demais cláusulas sociais na íntegra. 

 

Esclarecimento: O acordo coletivo gera todo ano diversas despesas para a entidade sindical, iniciando 

pelas assembléias de discussão e montagem de pauta, passando pela publicação de editais na mídia, 

honorários de assessoria jurídica para a montagem legal de todo o processo, além de muitas despesas 

com deslocamentos de delegados e diretores durante todo o andamento da negociação até sua 

aprovação. Portanto, queremos destacar a importância para a nossa entidade, em relação a tua 

participação na arrecadação da Contribuição Assistencial, pois é essa arrecadação que dá condições para 

que o sindicato continue trabalhando pela categoria. Entendendo que este ano foi um ano atípico, em que 

pela primeira vez a categoria dos técnicos se viu obrigada a recorrer à greve, ocasionando maiores 

prejuízos para todos, propomos um valor único de R$ 35,00 para a Contribuição Assistencial 2014. 

Salientamos que mesmo assim se algum técnico se opuser a esta contribuição poderá fazê-lo até dez dias 

após a divulgação do acordo pelo sindicato e entregá-la pessoalmente ao seu delegado ou na sede do 

SINTEC-RS. 

 
 

“Faça sua parte compareça na Assembléia Geral da categoria”. 
 

SOMENTE COM A TUA PARTICIPAÇÃO VAMOS CONSTRUIR UM SINDICATO FORTE! 
 

 
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/

