
 
COMUNICADO CORSAN 003 – 02/03/2016 

 

“Reunião do SINTEC-RS com a Diretoria 

Administrativa da CORSAN"  
A Diretoria do SINTEC-RS e da ASTEC, estiveram presentes em reunião com o Diretor Administrativo da 

CORSAN, no dia 29/02, onde foram apontados assuntos referentes a alterações da jornada de trabalho e escalas 
de serviço e sobreaviso. 

O SINTEC-RS solicitou um posicionamento da Empresa sobre as alterações implantadas em algumas 
regiões, que ocasionaram prejuízos na rotina de trabalho, alterando um modelo de jornada, que vem desde a 
criação da Empresa. 

Demonstramos nossa posição contrária a estas alterações, visto que não apresenta uma considerável 
redução de despesas, ainda aumenta a indisponibilidade do funcionário em dias úteis, justamente nos dias de 
maior demanda de trabalho, que é de segunda a sexta-feira, onde é o intervalo em que passaram a dar folgas, e 
principalmente transforma a vida pessoal do Técnico, pois o mesmo passa a estar a disposição da Empresa, 
quase todo final de semana. 

O SINTEC-RS considera que é viável manter o modelo atual, praticado na maioria das regiões, e que a 
Empresa conseguiria adequar nele, as alterações previstas na Lei, e que foram apontadas pelo "Ministério 
Público do Trabalho", sem prejudicar os funcionários. 

Consensualmente foi acordado entre os participantes, a criação de um grupo de trabalho para estudar as 
escalas de uma forma que não venha a prejudicar o andamento das atividades normais da Empresa e solucionar 
os prejuízos decorrentes aos Técnicos, em sua rotina de trabalho, visando evitar problemas futuros como doenças 
ocupacionais, stress, e redução da qualidade dos serviços prestados. 

Anexo cópia do ofício protocolado junto a Diretoria da CORSAN. 

 
 
Saudações Sindicais! 

Diretoria – SINTEC-RS 
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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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