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 Continuação 

 

ACORDO COLETIVO 2016/2017 
SINTEC-SP x CPFL PAULISTA, BRASIL E GERAÇÃO  

De acordo com a decisão das assembleias realizadas entre os dias 

5 e 9 de setembro de 2016, referente a proposta apresentada pela 

CPFL e enviada ao SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais 

do Estado de São Paulo no dia 1º de setembro de 2016                 

(Nº 0227/EGRT/2016), informamos que, após vários questionamen-

tos, foi aprovada pela grande maioria dos técnicos.  

Salientamos também que hoje, 9 de setembro, nós protocolamos a 

carta no RH da empresa, comunicando o resultado obtido durante as 

assembleias e solicitando agilidade no pagamento das diferenças 

salariais e dos benefícios.  

Assim sendo, o mesmo será realizado conforme cronograma abaixo: 

  

19 DE SETEMBRO DE 2016 

Pagamento das diferenças salariais dos meses de junho,              

julho e agosto. 

 

20 DE SETEMBRO DE 2016 

Pagamento das diferenças do VA e VR dos meses de junho, julho, 

agosto e setembro, sendo que o crédito referente ao mês de outubro 

virá corrigido com 9,32%. 

 

Aguardem informações sobre a assinatura do ACT 2016/2017 nos 

próximos boletins. 

Assembleia em Campinas 

Assembleia em Ribeirão Preto 
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PLR 2016 
Aproveitamos para informar também que foi assinado pelo SINTEC-SP, em 9 de setembro de 

2016, o acordo referente a PLR 2016. Por sua vez, a CPFL informou que, devido ao fluxo de   

caixa, o depósito da primeira parcela será efetuado entre os dias 20 e 30 de setembro.  

Uma vez que o SINTEC-SP já comunicou à empresa a decisão tomada nas assembleias e, como 

o resultado de serviços do primeiro semestre de 2016 foi superior ao de 2015, o valor creditado 

será de R$ 3.349,24 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos).  

 

 

TÉCNICOS,  

MANTENHAM-SE MOBILIZADOS! 

FILIEM-SE AO  

 

SINTEC-SP 

“Juntos, Somos mais Fortes!” 


