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SINTEC-RS/030/2021 Porto Alegre, 2 de março de 2021. 

 

Ao Senhor 

André Beltrão Finamor 

Ilmo Diretor De Operações Da CORSAN 

 

 Prezado Diretor, 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, o SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE 

NÍVEL MÉDIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINTEC/RS, mediante a vigência 

dos decretos estaduais e a recente Nota nº 32 do COE/RS referentes à pandemia de coronavírus 

(COVID-19) no RS, vem expor a situação a seguir. 

 

Ocorre que alguns Departamentos Administrativos das Regionais- DEADs, à luz da NP03, vêm 

orientando às Coordenadorias Operacionais a adoção de escalas de sobreaviso eletromecânico dos 

técnicos industriais de modo que todos os funcionários- de forma alternada- entram em sobreaviso 

durante a semana. Juntamos a este ofício cópias de algumas escalas de sobreaviso que ilustram o fato 

narrado. 

 

Diante do exposto, a categoria dos técnicos industriais gostaria de colaborar com essa 

administração estabelecendo uma escala de trabalho que atenda aos regramentos impostos pelo 

governo em atenção as medidas sugeridas pela Organização Mundial de Saúde – OMS- sem, no 

entanto, prejudicar os trabalhadores que atuam em atendimentos extraordinários em horário de 

sobreaviso, nem tampouco prejudicar a rotina de trabalho demandada pela companhia.  

  

 Propomos, proativamente, a adoção do que está previsto no Acordo Coletivo de Trabalho 

(ACT) vigente, em específico ao parágrafo VI.4.3.1 da cláusula VI.4- SOBREAVISO, para que se 

adotem escalas de sobreaviso eletromecânico das 18h de segunda-feira até 07:59h de sexta-feira e/ou 

de sexta-feira às 18h até às 07:59h de segunda-feira não intercalando diariamente as equipes, o que 

proporcionaria maior distanciamento entre jornadas (menor exposição), melhor rendimento das 

atividades, maior facilidade para montagem das escalas e agilidade no acionamento das equipes.  

 

Além disso, face ao cenário pandêmico que vivemos, a alternância entre equipes impõe um 

maior número de pessoas circulando em locais adversos com maior probabilidade de contaminação 

pelo coronavírus (COVID19).  

 

Entendemos que tal medida não causará nenhum prejuízo à empresa, visto que é prevista no 

ACT, não afronta os regramentos vigentes e que também está alinhada com os anseios da classe dos 

técnicos industriais. 
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 Por oportuno, cabe mencionar que estamos diante de uma situação de calamidade na saúde 

pública e uma adaptação excepcional aos regramentos é amplamente defensável. Portanto, solicitamos 

sua breve apreciação deste expediente e, consequentemente, a rápida divulgação desse 

esclarecimento/alinhamento com as regionais, para que tais providências sejam adotadas 

imediatamente. 

 

Certo do seu entendimento da relevância desse pleito, renovamos nos votos de estima e 

consideração. 

 

Cordialmente. 

 

César Augusto Silva Borges 

Diretor Presidente do SINTEC-RS 

Gestão 2020/2023  
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