
 Continuação 

Edição nº 430 - 11 de Maio de 2017. 

ACT 2017/2018  

SINTEC-SP X CPFL JAGUARI, LESTE PAULISTA,                                
SUL PAULISTA E MOCÓCA  

AVANÇO MÍNIMO 

Comunicamos que, em reunião realizada no dia 10 de maio de 2017 referente ao Acordo Coletivo de 

Trabalho 2017/2018, os representantes da CPFL apresentaram uma nova proposta, com algumas 

melhorias e salientaram que será a “última” e que deverá ser analisada em bloco. 

 

NOVA PROPOSTA 

- Reajuste salarial pelo IPCA de 4,57%, a partir de 1º de abril; 

- Reajuste no VA e VR de 4,57%, a partir de 1º de abril; 

- Reajuste na parte fixa da gratificação de férias em 10%, em contrapartida a retirada do ACT da         

cláusula de empréstimo de férias; 

- Reajuste nos demais benefícios de 4,57%; 

- Manutenção nas demais cláusulas constantes no atual ACT; 

- Criação do banco de horas, sendo que 1h00 trabalhada de 2ª a 6ª feira será creditado 1h30 e aos     

sábados, domingos e feriados, serão creditados na proporção de 2h00 para cada hora trabalhada, as 

horas extras realizadas aos sábados   serão pagas em 100%; 

 

QUANTO A PLR 2017 

- Pequena alteração na tabela do resultado do serviço; 
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- Inclusão na composição dos indicadores de OCORRÊNCIAS e PERDAS no lugar do indicador de 

COMPENSAÇÕES. 

 

Após analisarmos e descordarmos da proposta apresentada, apresentamos uma contraproposta, 

que segue abaixo: 

 

- Aumento no VA e VR de 2% a partir de janeiro de 2018; 

- Equiparação da gratificação de férias com a CPFL Santa Cruz; 

- PLR – Correção de 4,57% em todas as faixas das duas colunas na tabela de resultados de serviços 

(RESULTADO DO SERVIÇO E VALOR DA PLR); 

- Extinção do indicador de compensações, repassando o valor para todas as faixas do valor da PLR 

na tabela do Resultado do Serviço. 

 

MANTENHAM-SE MOBILIZADOS 

Comunicamos a todos que a “DERRADEIRA PROPOSTA” será devidamente avaliada pelos      

diretores Venilton Carvalho e Narciso Fontana, juntamente com o corpo jurídico do SINTEC-SP, 

para que se possa dar continuidade ao andamento do processo. 

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

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

TÉCNICOS,  

FILIEM-SE AO SINTEC-SP 

 “Juntos, Somos mais Fortes!” 


