
Sindicato dos Técnicos Industriais - RS

No dia 15 organizada mobilização para a 
reunião da mesa diretora da Assembleia 
Legislativa sobre plebiscito para 
privatização de estatais. Representando o 
SINTEC-RS o presidente Marcelo Valandro 
e os diretores Paulo Ricardo e César Borges. 
No dia 22 repetiu-se o movimento. Nas 
duas ocasiões os deputados da oposição 
pediram vistas ao projeto impedindo sua 
votação. 

No dia 16 os diretores Ernani Freitas e 
César Borges percorreram os gabinetes 
dos deputados estaduais apresentando 
contra ponto às notícias que vinham sendo 
vinculadas sobre a CEEE e a arrecadação 
do ICMS.

Prestação de contas

Acesse o novo site e siga o SINTEC-RS no facebook www.sintec-rs.com.br
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Conselho dos Técnicos

No dia 17 foi publicado no Diário Oficial da União o 
edital de Eleição para Diretoria Executiva, Conselheiros 
Federais Titulares e Suplentes do Conselho Federal dos 
Técnicos Industriais:
O Presidente da Confederação Nacional das Profissões 
Liberais - CNPL, nos termos do disposto no art. 34 da Lei 
nº 13.639, de 26 de março de 2018, convoca os Técnicos 
Industriais de todo o Brasil, regularmente inscritos no 
sistema CONFEA/CREA’s a participarem da Eleição para 
Diretoria Executiva, Conselheiros Federais Titulares e 
Suplentes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais 
a ser realizada na sede da CNPL, localizada no SCS, 
Quadra 2, Bloco D, Edifício Oscar Niemeyer, 9º andar - 
Brasília/DF, no dia 22 de junho de 2018, das 9h às 17h. 

CEEE

Reunião com novo Diretor Administrativo no dia 4. 
Além da apresentação da entidade, também se tratou 
de demandas da categoria. Presentes na reunião os 
diretores Rogério Rosa, Ernani Freitas e César Borges.  

CORSAN

Reunião do PLR no dia 15, o diretor Presidente Marcelo 

O SINTEC-RS realizou em 8/5 assembleia ordinária para aprovação das contas do ano de 2017. 
As contas e o relatório do conselho fiscal foram aprovados por unanimidade. 

Mobilização na 
Assembleia Legislativo



Valandro participou da reunião. 

Eletrobras

No dia 17 ocorreu a quarta rodada 
de negociações do ACT. A empresa 
apresentou proposta de não aplicar 
reajuste nem salarial nem nas demais 
cláusulas econômicas, como vale refeição 
e reembolso no plano de saúde. 
Além disso, propôs a exclusão de quatro 
cláusulas do ACT vigente: a 6ª, que trata 
das “Inovações tecnológicas”; a 7ª “quadro 
de pessoal”; a 8ª “normas e regulamentos 
de recursos humanos” e a 18ª, que trata 
da “política de transferência”.
Os representantes sindicais rejeitaram 
a proposta da empresa e apresentaram 
contraproposta com cinco itens: ACT 
vigente tenha validade até o fechamento 
do novo Acordo; ACTs iguais em todas 
as empresas; manutenção das cláusulas 
presentes no Acordo atual; reajuste 
salarial pela inflação; 5ª rodada aconteça 
no dia 7 de junho.
Os representantes da ELETROBRAS 
concordaram com a data da próxima 
rodada e sinalizaram que aceitariam 
prorrogar o ACT vigente por mais 30 dias, 
valendo até o final de junho, caso a greve 
organizada para os dias 22, 23 e 24 de 
maio fosse suspensa.
Ainda na reunião, os representantes 
da empresa negaram a informação de 
que houvesse intenção do Conselho 
de Administração da ELETROBRAS de 
demitir os trabalhadores anistiados e 
aposentados. 

ELETROBRAS CGTEE

No dia 16 o SINTEC realizou assembleia 
para deliberar sobre a adesão ao 
movimento de greve organizado para 
pressionar a ELETROBRAS a apresentar 
algum índice econômico para discussão e 
a prorrogação do Acordo coletivo vigente 
por mais 30 dias.  

A assembleia aprovou a adesão à greve permanência 
em aberto aguardando o resultado da reunião do 
Acordo Coletivo.
Após reunião do dia 17 a categoria decidiu por maioria 
suspender o movimento de greve. 

ELETROBRAS ELETROSUL

No dia 4 o SINTEC-RS esteve presente na SIPAT realizada 
em Farroupilha. O evento foi coordenado pelo diretor 
Leonardo Morimoto e contou com a presença do 
presidente Marcelo Valandro e dos advogados Francisco 
Scorza e Patrícia Peltz, representando a Forbrig 
Advogados, assessoria jurídica do SINTEC-RS.

TRENSURB

No dia 18 o SINTEC-RS esteve presente na segunda 
reunião para discussão do ACT 2018/2019. A 
empresa apresentou uma proposta para pagamento 
do índice de 2017, 4,05%, mais 60% do índice de 
2018 correspondendo a 1,008%, além de alterações 
ou exclusões em cláusulas, inclusive em conquistas 
históricas da categoria. 
No dia 24 aconteceu reunião de abertura das 
negociações do acordo de escalas 2018/2019. 
Já no dia seguinte (25), ocorreu a terceira rodada de 
negociações do ACT quando o mesmo foi renovado 
por mais 30 dias. O SINTEC-RS apresentou proposições 
entre elas o reajuste das cláusulas econômicas pelo 
IPCA. O SINTEC-RS segue as negociações e a próxima 
reunião está marcada para o dia 8 de junho.  
No dia 30 aconteceu segunda reunião do acordo de 
escalas 2018/2019. A empresa apresentou estudo 
feito por diversas áreas sobre as escalas de trabalho 
existentes.

Juntos somos mais fortes.
Filia-se e fortaleça ainda mais o nosso sindicato.
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