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Edição nº 433 - 22 de Maio de 2017. 

ACT 2017/2018  

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

TÉCNICOS, PARTICIPEM DAS ASSEMBLEIAS! 

Em reunião realizada no dia 10 de maio de 2017 com o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos        

Industriais do Estado de São Paulo, a CPFL apresentou a derradeira proposta referente ao Acordo 

Coletivo de Trabalho 2017/2018, que será submetida às assembleias para deliberação conforme  

cronograma abaixo: 

 • Itens Econômicos:  

- Reajuste de 4,57% sobre os salários a partir de abril/2017;  

- Reajuste de 4,57% no Vale-Alimentação e Vale-Refeição, a partir de abril/2017; 

- Reajuste de 10% na Gratificação de Férias, em contrapartida à retirada do ACT a cláusula de     

Empréstimo de Férias; 

- Reajuste de 4,57% nos demais benefícios; 

- 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; 

- Inclusão na composição dos indicadores de OCORRÊNCIAS e PERDAS no lugar do indicador 

de COMPENSAÇÕES. 
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TÉCNICOS, FILIEM-SE AO SINTEC-SP 

 “Juntos, Somos mais Fortes!” 

No dia 15 de maio, conforme informamos no boletim nº 432, protocolamos uma carta no RH da  

CPFL, solicitando a reabertura da mesa de negociações, visto que, sobre nosso ponto de vista,  

existe a possibilidade de avançarmos mais na proposta apresentada. Em resposta, a empresa nos 

encaminhou, no final da tarde do dia 18 de maio, carta “negando o pedido”. Diante da recusa, 

agendamos (como segue abaixo) as assembleias para deliberarmos sobre a proposta final da 

CPFL.  

Informamos que no decorrer da próxima semana continuaremos contactando os representantes 

da CPFL, para possível evolução da proposta. 

 

• ITAPETININGA: Rua Eugenio Pereira Pinto, nº 380 – Jd. Morada do Sol  

(dia 26 de maio de 2017, sexta-feira, às 07h00);  

 

• JAGUARIUNA: Rua Vigato – nº 1620 – Jd. João Aldo Nassif  

(dia 29 de maio de 2017, segunda-feira, às 07h00) 

 

• MOCOCA: Rua Alferes Pedrosa, nº 227 – Centro  

(dia 29 de maio de 2017, segunda-feira, às 17h00) 

 

• SÃO JOSÉ DO RIO PARDO: Rua Coronel Vicente Dias Junior, nº 100  

(dia 30 de maio de 2017, terça-feira, às 07h00) 

 

Com a finalidade de garantir a mais ampla participação dos técnicos nas                                      

decisões, o SINTEC-SP poderá realizar assembleias em outras localidades                                    

e datas, mediante prévia convocação por meio de boletins sindicais. 

 

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

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


