
SINTEC-RS

O SINTEC-RS é a entidade que representa
legalmente, em todo o Estado do Rio Grande
do Sul, os profissionais Técnicos Industriais e
tem como objetivo promover o exercício
profissional. Para tanto atua junto aos
Conselhos Profissionais, encaminha dissídios,
acordos e convenções buscando sempre a
defesa dos interesses da categoria.
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A situação atípica de
distanciamento social
imposta pela pandemia do
novo coronavírus impactou
a vida e as rotinas de
trabalho no mundo todo.
Com o objetivo de respeitar
as medidas de segurança
necessárias, e garantir a
realização do processo
eleitoral do sindicato, a
Gestão 2017-2020 realizou
eleições virtuais pela
primeira vez na história do
SINTEC-RS. Todo o
processo  foi realizado de
maneira virtual, garantindo
a possibilidade de ampla
participação da categoria e
a segurança de todos. A
votação ocorreu entre os
dias 14 e 16 de julho,

Eleições Virtuais

No total foram 14 Ações Coletivas
ingressadas no período da Gestão,
resultando no pagamento de
aproximadamente R$ 15 milhões aos
trabalhadores. Esta realização é reflexo da
atuação da Gestão 2017-2020,
comprometida em trazer resultados para a
categoria e, especialmente, para os
associados ao sindicato. 

Pagamento de Ações Judiciais

Para o Diretor Presidente,
Marcelo Valandro, o
processo eleitoral deste ano
"foi um dos mais
democráticos da história da
entidade". O Presidente da
Gestão 2017-2020 ainda
afirma: "fechamos mais um
ciclo com a certeza de cada
vez mais estarmos
construindo uma entidade
forte de responsabilidade
social  para todos os
Técnicos Industriais do
estado do RS".

através da plataforma Eleja
Online, um sistema de
eleições virtuais. A
plataforma garantiu
transparência e praticidade
para o processo eleitoral. O
resultado foi divulgado no
dia 17 de julho, em todos
os canais de comunicação
do SINTEC-RS e  com
transmissão ao vivo pelo
Facebook. Nesta edição das
eleições, foi contabilizado o
total de 315 votos.

Durante a Gestão 2017-2020, aproximadamente
R$15 milhões foram restituídos aos trabalhadores.

Foto: Assembleia virtual

Foto: Maurício (E) e Santiago (D), membros
da Comissão Eleitoral



de dados, a rede elétrica
do sindicato, a aquisição
de novos equipamentos de
informática com licenças
de softwares, além de um
novo sistema de telefonia
com nova central digital e
a inclusão de sistema de
som  e filmagem no
auditório, para a futura
locação do espaço.

Durante a Gestão 2017-
2020 também foi
realizada a reforma na
sede do sindicato. De
acordo com o Diretor
Financeiro da Gestão,
Paulo Brum, "a ação foi
importante para corrigir
as deficiências estruturais
do SINTEC-RS". A
reforma envolveu a rede 

Reforma da sede

A Diretora Executiva
promoveu, também, uma
reestruturação
administrativa no sindicato,
com o objetivo de otimizar
e distribuir adequadamente
as atividades cotidianas do
SINTEC-RS. A
reestruturação também
resultou na padronização
de procedimentos e na
criação de um cargo de
comunicação. César
Augusto Silva Borges,
Diretor Administrativo na
Gestão 2017-2020,
destaca que "a
restruturação se deu pela
necessidade da entidade
modernizar seus processos
e trazer mais eficiência para
sua rotina". O Diretor 

Reestruturação
Administrativa

Administrativo da Gestão
explica ainda que, a partir
desta reestruturação, o
SINTEC-RS foi alinhado às
melhores práticas de gestão
atuais. "Definimos
procedimentos, papéis e
responsabilidades com a
intenção de tornar a rotina
da entidade um vetor de
entrega de valor para os
associados", afirma. Além
disso, a Gestão 2017-2020 

obteve autorização através
de assembleia dos
associados para realizar a
permuta dos conjuntos 53,
de propriedade do SINTEC-
RS, e 113. Com isso, o
conjunto 113, que era
alugado há mais de 20 anos
pelo sindicato, foi integrado
ao patrimônio do SINTEC-
RS, possibilitando as
reformas e melhorias
necessárias na entidade.
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Com o objetivo de melhorar a
comunicação do sindicato
com seus associados, a
Gestão 2017-2020
providenciou a contratação
da ferramenta iSend, uma
plataforma de comunicação e
marketing digital multicanal
que possibilita, entre outras
funcionalidades, segmentação

Investimento em
ferramentas de
comunicação

de contatos, envio de
informativos, comunicados e
campanhas de comunicação
por e-mail, envio de SMS e
mensagens de voz, além de
publicação de revistas e
documentos digitais, com
integração de sites e redes
sociais, de maneira
automatizada. A plataforma é
fundamental para otimizar os
processos de comunicação e,
portanto, aumentar a
produtividade e eficiência da 

comunicação sindical. O
investimento em ferramentas
de comunicação visa trazer
mais visibilidade para o
sindicato no ambiente digital.

Ampliação dos canais de comunicação e presença nas redes sociais

O SINTEC-RS tem trabalhado
cada vez mais para ampliar a
presença da entidade no
ambiente digital, conforme as
ações da Gestão 2017-2020
e, atualmente, está presente
nas principais redes sociais. O
objetivo destas ações é
melhorar a comunicação do
sindicato com a categoria dos
Técnicos Industrias e seus
associados. Nas redes sociais
é possível acompanhar as
ações e notícias do SINTEC-
RS pelo Facebook, Instagram
e Twitter, além do canal
exclusivo no Telegram e pelo
WhatsApp.  Todas as
publicações e comunicações
do sindicato também estão
disponíveis no site. A Gestão
2017-2020 desenvolveu um
canal de e-mail exclusivo para
comunicação, viabilizando
mais uma forma de contato
através do e-mail
comunicação@sintec-rs.com.br. 
Estar presente nas redes
sociais é essencial para as 

organizações, que precisam
estar onde seu público
estiver. A situação atípica
provocada pela pandemia do
novo coronavírus reforçou a
importância e necessidade
das organizações estarem
devidamente inseridas no
ambiente digital, pois com as
limitações impostas pelas
medidas de isolamento social,
a comunicação entre o
público e as organizações se
deu exclusivamente pelas
tecnologias de comunicação.  

A Gestão 2017-2020 investiu
em comunicação digital e,
com isso, trouxe resultados
positivos para a entidade -
que passou a interagir com a
categoria e com seus
associados em diversos canais
de redes sociais. Esta
interação resulta em mais
visibilidade para a entidade. A
criação de um cargo exclusivo
para comunicação também
reforça o compromisso da
Gestão em investir na área e
traz para a entidade um
suporte qualificado  para
atender as demandas
emergentes do setor.
Atualmente, o SINTEC-RS
conta com publicações que
oferecem um conteúdo
voltado para as demandas da
categoria, reunindo as
principais ações da entidade e
informações relevantes para
os Técnicos Industriais,
intensificando a presença do
sindicato nas redes sociais e
ampliando sua visibilidade.

Foto: reunião de diretoria

Foto: pexels.com



O SINTEC-RS durante a
gestão 2017/2020
promoveu diversas ações
em defesa das empresas
públicas. 

Luta em defesa das empresas públicas

A Diretoria Executiva da
Gestão manteve uma
agenda permanente de
reuniões, registrando em
ata todas as ações,
decisões e deliberações
de diretoria. Com a
pandemia do coronavírus

Agenda permanente de reuniões com a Diretoria Executiva

defender a manutenção das
empresas sob comando do
Estado preservando assim, o
patrimônio da sociedade.
Qualidade no serviço com
modicidade tarifária e
instrumentos para promoção
do desenvolvimento e da
qualidade de vida dos
gaúchos são os principais
benefícios associados às
empresas públicas.

a participação de Técnicos
de todo o estado nos atos
programados. O SINTEC-
RS participou ativamente
na elaboração de
estratégias e no
financiamento das
campanhas que eram
planejadas para mobilizar
os Técnicos vinculados às
Empresas Públicas e
divulgar à população
gaúcha os benefícios de   

A Diretoria Executiva da Gestão 2017-2020 manteve uma agenda constante de reuniões e realizou
as adaptações necessárias para manter o fluxo de atividades durante a pandemia do novo
coronavírus.

Foto: Campanha SINTEC-RS

Foto: Diretores do SINTEC-RS em audiência
pública que debateu a privatização da
Trensurb.

(COVID-19), a Gestão
2017-2020 precisou se
reinventar para garantir a
continuidade das
atividades da entidade,
promovendo reuniões
através de
videoconferências e as

Assembleias Virtuais, que
foram realizadas pela
plataforma ZOOM
Meetings. Essas medidas
garantiram a continuação
das atividades sindicais e
o respeito às orientações
dos órgãos de saúde.

Durante o período da
gestão participamos de
audiências públicas, coleta
de assinaturas,
mobilizações, fóruns e em
todas as instâncias onde o
assunto era discutido. Em
diversas oportunidades a
entidade disponibilizou
transporte para possibilitar 

Foto: SINTEC-RS no ato de lançamento da
Frente em Defesa da Soberania Nacional.

http://sintec-rs.com.br/comite-nacional-em-defesa-das-empresas-publicas-lanca-cartilha-fakes-fatos/
http://sintec-rs.com.br/comite-nacional-em-defesa-das-empresas-publicas-lanca-cartilha-fakes-fatos/


O aumento no número de associados ao
SINTEC-RS também é resultado da atuação
da Gestão. No total, foram 321 novos
sócios. A Diretoria ainda promoveu a
Campanha de Sindicalização 2018 e a
Campanha de Sindicalização 2019, que
resultaram em 43 e 46 novos sócios,
respectivamente.  As campanhas de
sindicalização tem o objetivo de fortalecer a
luta pelos interesses e direitos dos técnicos
industriais, destacando que a participação da
categoria é fundamental para construir uma
entidade forte, pois as entidades
representativas dos trabalhadores
necessitam de recursos para se contrapor ao
poder das entidades empresariais. A
campanha de 2018 sorteou uma viagem
para o Rio de Janeiro, para participação da
33ª edição do Cinase, enquanto a campanha
de 2019 sorteou uma smart TV 43ʺ, ultra 4K
com inteligência artificial para os novos
sócios e um smartphone 128GB, 4G e com
câmera tripla para o responsável pela
indicação do novo sócio. Além fazer parte de
uma entidade que atua há mais de 30 anos
em defesa da valorização do técnico
industrial, os profissionais associados ao
SINTEC-RS contam com diversos benefícios,
como plano de previdência privada para
sócios e seus dependentes, descontos em
instituições de ensino superior e escola de
idiomas, descontos em farmácias e
estacionamentos, assessoria jurídica com
mais de 30 anos de experiência e todas as
vantagens do cartão Masterclin. Se você
ainda não é sócio do SINTEC-RS, associe-se.
Juntos, somos mais fortes!

Aumento do número de
associados ao sindicato

Ao longo da Gestão 2017-2020 a
Diretoria do SINTEC-RS trabalhou
para trazer novos convênios aos
associados do sindicato, garantindo
mais benefícios e vantagens para os
Técnicos Industriais. Dentre as
novas parcerias firmadas, destaca-se
o cartão de vantagens Masterclin,
que garante descontos em mais de 9
mil estabelecimentos em todo o
país, fornecidos mediante a
apresentação do cartão em lojas
físicas, comércios online e serviços
em geral. A parceria SINTEC-RS e
Masterclin chega para atender as
demandas dos associados que
buscam por vantagens na compra de
produtos e contratação de serviços.

Novos Convênios: Masterclin

Foto: Apresentação do Cartão de vantagens Masterclin.

http://sintec-rs.com.br/comite-nacional-em-defesa-das-empresas-publicas-lanca-cartilha-fakes-fatos/


O SINTEC-RS participou
ativamente da luta pela
criação do Conselho
Profissional da categoria,
que se tornou realidade em
27 de março de 2018, com
a publicação da Lei nº
13.639/18, no Diário
Oficial da União, criando o
Conselho Federal dos
Técnicos Industriais e o
Conselho Federal dos
Técnicos Agrícolas, com os
respectivos Conselhos
Regionais. O Projeto de Lei
foi sancionado no dia 26 de
março de 2018. A
conquista do Conselho
Profissional resultou na
valorização profissional da
categoria e na promoção
do exercício profissional.

Conquistamos nossa independência: sancionada a Lei que
cria o Conselho Profissional próprio dos Técnicos
Industriais 

do Conselho Profissional
exclusivo da categoria. O
sindicato destaca que essa
conquista significa a
independência dos
profissionais técnicos
industriais em nosso país,
que poderão exercer suas
atividades com plenitude
junto a sociedade.

O SINTEC-RS esteve ativo
durante todo o processo de
luta para criação do
Conselho dos Técnicos,
promovendo ações com o
Movimento Nacional dos
Técnicos Industriais e
conscientizando a
sociedade sobre a
importância e necessidade

Foto: Campanha do SINTEC-RS pela criação do Conselho Profissional dos Técnicos

Momentos após a aprovação do PLC 145/2017: Presidente do Senado, Senador Eunício Oliveira, Senador Paulo Paim, Senadora
Rose de Freitas, Deputados Federais Giovani Cherini e Paulo Fernando dos Santos (Paulão) com dirigentes Da FENTEC,
ATABRASIL, OITEC, SINTARGS e SINTEC-RS.

http://sintec-rs.com.br/comite-nacional-em-defesa-das-empresas-publicas-lanca-cartilha-fakes-fatos/


Nos dias 6 e 7 de maios de
2019 os Diretores e
Delegados da Gestão
2017-2020 do SINTEC-RS
participaram do Seminário
de Formação Sindical,
realizado pela entidade
com o objetivo de
apresentar aspectos
formais que envolvem a
rotina de atividades do
sindicato, promover a
integração de todos os
representantes da Gestão e
propiciar desenvolvimento
e valorização dos
participantes, qualificando
seu papel de liderança
sindical. O evento
promoveu intercâmbio de
experiências, informações e
ideias, estimulando o
conhecimento das rotinas e 

Seminário de Formação Sindical

sindicato que participaram
do seminário, as atividades
desenvolvidas foram
positivas para reflexão e
integração do grupo, pois
são dinâmicas que reforçam
o trabalho coletivo. Ao final
do seminário, os
participantes que atingiram
100% de presença no evento
receberam certificado. 

práticas sindicais. Os
aspectos referentes às
atividades do SINTEC-RS
foram apresentados pela
Diretoria Executiva em
parceria com a Assessoria
Jurídica da entidade, o
FORBRIG Advogados. Já as
dinâmicas de integração
foram realizadas pela
empresa Hub 528Hz. Para
os representantes do 

Foto: Seminário de Formação Sindical

Foto: Seminário de Formação Sindical

http://sintec-rs.com.br/comite-nacional-em-defesa-das-empresas-publicas-lanca-cartilha-fakes-fatos/


A Gestão 2017-2020
promoveu, ainda, ações de
responsabilidade social,
como o apoio à campanha
AMO Tampinhas, da
Associação de Assistência
em Oncopediatria - AMO
Criança. A coleta de
tampinhas é realizada
anualmente na sede do
sindicato e entregue à
AMO Criança ao final do
ano. A instituição oferece
apoio à crianças e
adolescentes portadores de
câncer, prestando
assistência médica,
psicológica e social. Através
das doações de tampinhas,
a AMO promove diversas
melhorias em seu espaço
físico e no atendimento.
Em visita à sede da AMO, o

Responsabilidade social

Com o comprometimento
da Diretoria e tendo em
vista os desafios
deflagrados com as
reformas trabalhistas de
2017, o sindicato
manteve o compromisso
de enfrentar as
adversidades e buscar o 

Cumprimento das promessas de campanha

jovens e idosos. O sindicato
fez a doação de  sete
cadeiras de escritório para a
instituição. Estas ações
reforçam o compromisso do
SINTEC-RS com práticas de
responsabilidade social, que
buscam impactar
positivamente na sociedade.

Presidente do SINTEC-RS,
Marcelo Valandro destacou
que "a arrecadação de
tampinhas para a campanha
foi um sucesso". O SINTEC-
RS ainda realizou uma
doação de móveis para a
Pequena Casa da Criança,
instituição que atende
cerca de 800 crianças, 

Conseguimos superar e confirmamos o cumprimento de 80% das metas de campanha, enquanto os
20% restantes estão em andamento, em parceria com o CRT-RS.

Foto: Diretores do SINTEC-RS, Marcelo
Valandro e Paulo Motta, em visita à sede
da AMO Criança para entrega das
tampinhas coletadas durante 2019.

Foto: coleta das cadeiras doadas pelo
SINTEC-RS para a Pequena Casa da Criança

cumprimento das
propostas de campanha,
sem esquecer de
trabalhar para a
sustentabilidade da
entidade. Ao final da
Gestão, conseguimos
superar e confirmamos o
cumprimento de 80% das

metas de campanha,
enquanto os 20%
restantes estão em
andamento, em parceria
com o CRT-RS, por
tratarem de questões
jurídicas e de mobilização
política.  Confira, a seguir,
as ações destacadas.

http://sintec-rs.com.br/comite-nacional-em-defesa-das-empresas-publicas-lanca-cartilha-fakes-fatos/


Defesa das empresas
públicas
Defesa das Fundações
Melhorar e modernizar
a comunicação com a
categoria
Criação do Conselho
Profissional dos
Técnicos Industriais
Ampliação do número
de delegados e de
representantes
sindicais por empresas
e região
Ampliação do número
de encontros e
reuniões  com os
delegados do sindicato
Apoio e participação
em feiras e eventos que
visam desenvolver
tecnologias e buscam a
melhoria do ensino
técnico
Alteração da Lei Kiss,
que está em
andamento na
Assembleia Legislativa

Dentre as propostas de
campanha que foram
cumpridas no decorrer da
Gestão, destacam-se:

A Diretoria da Gestão
2017-2020 trabalhou
incansavelmente pela
valorização do Técnico
Industrial. O sindicato
esteve presente em todos
os movimentos sociais e
políticos, mostrando-se
articulador nos processos,
através de uma atuação
forte e política. 

Além disso, a Gestão
trabalhou para melhorar a
comunicação com a
categoria e, para tanto,
realizou a contratação da
plataforma iSend de
Comunicação e Markting
Digital, a modernização do
site, a inclusão e gestão de
mídias sociais, o
desenvolvimento de
uma identidade
personalizada para cada
empresa e a contratação de
uma profissional da área de
comunicação.

Foto: Diretor do SINTEC-RS, Paulo Motta,
na entrega do Prêmio Sintec durante a
cerimônia de premiação da 34ª edição da
MOSTRATEC.

A criação do Conselho
Profissional dos Técnicos
Industriais tornou-se
realidade em janeiro de
2019, depois de mais de 30
anos de luta e atuação
incansável do SINTEC-RS.
O sindicato manteve, ainda,
uma agenda constante de
encontros e reuniões.
Mesmo com a pandemia do
novo coronavírus, a
entidade não mediu
esforços para
dar continuidade nas
reuniões, mantendo a
rotina de atividades através
das videoconferências. A
Gestão promoveu, ainda,
ações de apoio e
participação em feiras e
eventos científicos, como a
participação na
MOSTRATEC, no Circuito
Nacional do setor Elétrico -
Cinase, no RS e no RJ, em
feiras do setor de
saneamento - Abes no RJ e
RN, em parceria com a
ASTEC e Seminários
Técnicos idealizados em
parceria com a ATCEEE. Já
a alteração da Lei Kiss, que
está em andamento,
pretende retomar a
possibilidade de que
Técnicos Industriais
habilitado possam realizar
projetos e execução dos
laudos de Plano de
Prevenção Contra
incêndios - PPCI.

Foto: Diretores do SINTEC-RS, Marcelo
Valandro e Paulo Brum na a XVI edição do
Fórum Permanente de Diálogo Funcorsan.

http://sintec-rs.com.br/comite-nacional-em-defesa-das-empresas-publicas-lanca-cartilha-fakes-fatos/
http://sintec-rs.com.br/comite-nacional-em-defesa-das-empresas-publicas-lanca-cartilha-fakes-fatos/


Você pode acompanhar as ações do SINTEC-RS pelo Facebook, Instagram, Twitter e
pelo site. Além disso, você pode receber as principais notícias e atividades da
entidade através do WhatsApp ou Telegram, e entrar em contato através do e-mail
comunicacao@sintec-rs.com.br, exclusivo para comunicação. Já as demandas jurídicas
do SINTEC-RS são atendidas através do e-mail canaljuridico@sintec-rs.com.br.

O SINTEC-RS conta com
uma equipe de
colaboradoras que atende
as demandas
administrativas do
sindicato, garantindo o
suporte necessário para
que a Diretoria possa atuar 

Colaboradoras do SINTEC-RS

Canais de comunicação 
Acompanhe os canais de comunicação do SINTEC-RS nas redes sociais e mantenha-se informado
sobre as ações e atividades do sindicato!

junto à categoria.  As
colaboradoras atuam com o
atendimento ao público,
controle de sócios, envio de
documentos, organização
de eventos, contabilidade,
homologações, gestão de
banco de dados e demais

atividades relacionadas à
comunicação e gestão de
redes sociais da entidade,
além de prestar apoio para
a Diretoria do SINTEC-RS.
A equipe tem papel
fundamental na rotina
administrativa do sindicato.

Juliana Silva
Secretária de Serviços Gerais

https://www.instagram.com/sintecrs/
https://www.facebook.com/Sintec-RS-910735005625959/
https://twitter.com/Sintec_RS
http://sintec-rs.com.br/comunicacao-sintec-rs/
https://t.me/sintecrsnotelegram


Conheça a Diretoria eleita para a Gestão 2020-2023

DIRETORIA EXECUTIVA

César Augusto Silva Borges - PRESIDENTE
Marcelo João Valandro Dutra da Silva - 1° VICE-PRESIDENTE
Fábio Gross Menger - 2° VICE-PRESIDENTE
Paulo Roberto Correa Motta - DIRETOR ADMINISTRATIVO 
Rogério Augusto Morais Rosa - DIRETOR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO
Paulo Renato Brum - DIRETOR FINANCEIRO
Vinicius Gonçalves Sinnott - DIRETOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

DIRETORIA ADJUNTA

Paulo César Santos Maciel 
Paulo Ricardo Soares dos Santos 
Diogo da Silva Fernandes  
Daniel da Silva Caldeira
Fábio de Oliveira Almeida 
Mateus Nunes Nogueira 
Leonardo Morimoto  
Carlos Ubiratan Roesch Petry 
Márcio Ricardo de Oliveira 
Pedro Francis Pereira 
Jéferson Matheus de Oliveira 

Mário Fernando Schmidt da Silva
Rogério Nunes Lopes
Francisco Schwantz Fagundes
Everto da Rosa Camargo
Volmir José de Castro
Rafael Reichert
José Carlos Lutckmeier
Rodrigo José Gomes
Wanderlei Roberto Gomes
Sandro Moretti da Silva Pacheco
Vítor Luís Brinkhus 
Noel da Silva Santos

CONSELHO FISCAL

Waldecy Luiz Barneche de Avila
Gelso Soares de Brito 
Paulo Ricardo de Oliveira 
Cleusa Maria Machado Cunha 
Paulo Roberto de Borba Arce  
Pedro Vicente da Silva Baptista 



Em nome da diretoria do SINTEC-RS venho agradecer a todos os
diretores do sindicato, às funcionárias do sindicato, aos delegados das
empresas com as quais mantemos acordos coletivos, colaboradores das
entidades co-irmãs, as entidades Federativas de Técnicos, Confederação,
entidades Internacionais de Técnicos e entidades associativas dos
Técnicos Industriais. A todos que, durante a Gestão, estiveram presentes
e participativos. Conseguimos com parceria, trabalho árduo e
comprometimento, enfrentar todas as adversidades sociais, políticas,
econômicas e estruturais que foram significativamente cruciais para o
desequilíbrio e desestruturação de muitos. Com todo esforço,
conseguimos superar. Parabéns a todos!

Sinto-me honrado em chegar ao final da Gestão, pois tenho a certeza de
que cada minuto foi dedicado com toda a vontade de sempre fazer o
melhor. Foi com esse intuito que assumi a presidência em 23 de setembro
de 2017, e é com esse mesmo entusiasmo que termino o mandato, com
100% de convicção de que não faltou, em nenhum momento, dedicação,
trabalho, fé, coragem e desprendimento. Agora, deixamos uma entidade
revigorada, pronta para novos desafios, com confiança e perspectivas
para uma nova Gestão. 

Ao novo presidente e diretores, que possamos ter o objetivo de continuar
na luta, com toda a vontade destemida. Estaremos dispostos a ajudar na
continuidade do trabalho de modernização, reestruturação e reinvenção
que o SINTEC-RS vem protagonizando.

Com os objetivos que nortearam a Gestão, de transparência e
honestidade junto a seus sócios e sociedade, formulamos nossas
principais atividades e ações desenvolvidas, que temos a satisfação de
entregar neste momento, através do nosso balanço da Gestão.

Desejo a todos muito trabalho e, acima de tudo, sucesso nos novos
desafios. 

Muito obrigado!

Atenciosamente,
Marcelo João Valandro Dutra da Silva
Presidente do SINTEC-RS
Gestão 2017-2020            

Mensagem do presidente
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