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 Con�nuação 

ATENÇÃO PARA O DIA, HORÁRIO E LOCAL DE SUA RESPECTIVA ASSEMBLEIA  

RIBEIRÃO PRETO – 15/02/2016 às 07:30 horas       SANTOS– 23/02/2016 às 07:30 horas         

FRANCA – 15/02/2016 às 17:00 horas SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 29/02/2016 às 07:30 horas         

SÃO JOAQUIM DA BARRA – 16/02/2016 às 07:30 horas     ARAÇATUBA – 29/02/2016 às 13:00 horas       

BARRETOS – 16/02/2016 às 17:00 horas         LINS – 01/03/2016 às 07:30 horas         

JABOTICABAL – 17/02/2016 às 07:30 horas      MARÍLIA – 02/03/2016 às 07:30 horas         

ARARAQUARA – 17/02/2016 às 17:00 horas         BAURU – 03/03/2016 às 07:30 horas         

JAÚ – 18/02/2016 às 07:30 horas         BOTUCATU – 04/03/2016 às 07:30 horas      

SÃO CARLOS – 19/02/2016 às 07:30 horas         SOROCABA – 07/03/2016 às 07:30 horas      

PIRACICABA – 22/02/2016 às 07:30 horas         JUNDIAÍ – 08/03/2016 às 07:30 horas         

AMERICANA – 22/02/2016 às 13:00 horas         CAMPINAS – 09/03/2016 às 08:00 horas   

ITAPIRA – 09/03/2016 às 13:00 horas         

ASSEMBLEIAS DELIBERATIVAS 

CPFL 2016/2017 
Definidas as datas das assembleias para transformação da “pré-pauta” em 

“pauta” de reivindicações, referente ao Acordo Coletivo 2016/2017 

Caros técnicos 

Agradecemos pelo apoio e envio das inúmeras sugestões para a composição da “pré-pauta” de 

reivindicações referentes às negociações do Acordo Coletivo 2016/2017.  

Para que possamos concretizá-la e transformá-la em “pauta” a ser apresentada e negociada 

com as empresas, precisamos da participação de TODOS OS TÉCNICOS da CPFL nas         

assembleias deliberativas, legalmente convocadas pelo SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 

Industriais do Estado de São Paulo, por meio do Edital publicado no jornal Agora São Paulo   

(Dia 03 de   fevereiro de 2016 – Caderno Agora Vigilante – Página A4).  
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TÉCNICOS, COMPAREÇAM AS 

ASSEMBLEIAS! 
 

NÃO DEIXEM QUE OS OUTROS 

DECIDAM O SEU FUTURO! 

Técnico Industrial - A ART é um instrumento legal, necessário à fiscalização das atividades técnico-profissionais, 
nos diversos empreendimentos sociais. É na ART que se define os limites da responsabilidade, ou seja, o           
profissional responde apenas pelas atividades técnicas que   executou. 

Portanto, ao preencherem suas anotações de responsabilidade técnica (ART), no campo referente à entidade de 
classe, coloquem o código 99. Desta forma, vocês estarão contribuindo para que a entidade fortaleça a luta em   
defesa dos profissionais e da engenharia nacional. 

Com a finalidade de garantir a mais ampla participação dos técnicos nas decisões, o SINTEC-SP 

poderá realizar assembleias em outras localidades e datas, além das cidades acima                   

especificadas, mediante prévia convocação por meio de boletins sindicais. 

Na oportunidade, também serão discutidos assuntos de grande interesse da categoria, tais como: 

ação do FGTS, Fator 200, ATS, entre outros.  

Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos, favor consultar os diretores Narciso Fontana 

(fontana@sintecsp.org.br), Venilton Carvalho (veniltoncarvalho@ig.com.br) ou Edson Higa 

(edsonhiga@sintecsp.org.br). 

SINTEC-SP 
 

 “Juntos, Somos mais Fortes!” 


