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 “Juntos, Somos mais Fortes!” 

 

ACT 2017/2018  
CPFL PAULISTA, CPFL BRASIL E CPFL GERAÇÃO  

Após a 1º rodada de negociações visando o ACT 2017/2018 realizado no dia 07 de junho de 2017, 

onde só teve chororô por parte dos negociadores da CPFL, a 2º reunião realizada no último dia 21, 

não foi muito diferente. Segue abaixo: 

• A proposta econômica apresentada pelos interlocutores da CPFL PAULISTA, CPFL BRASIL e CPFL GERAÇÃO foi 
de apenas 3% nos salários e demais benefícios, índice que sequer repõe a inflação do período. 

• CNH – Fica assegurado ao colaborador o reembolso das despesas relativas a mudança de categoria da CNH,    
quando por solicitação da empresa, com as seguintes condições: 

A – Somente serão reembolsados as alterações para categoria “D” ou superior; 

B – fica garantido o reembolso ou pagamento das despesas com a renovação da CNH desde que, a troca da  

categoria tenha sido originalmente solicitado pela empresa. 

• Os itens constantes na pauta de reivindicações da categoria como o ABONO DE PRODUTIVIDADE, NDV, FUNÇÃO 
ACESSÓRIA PARA DIRIGIR, VALE-CULTURA, ATS, VALE DE PÁSCOA E REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS e 
ÓCULOS não terá espaço para negociações neste acordo, conforme informado pela empresa.  

• Em relação a cláusula de aposentadoria, a empresa apresentou a seguinte proposta:  

Ao empregado já aposentado pelo INSS, ou que vier a apresentar a carta de concessão de aposentadoria no 

decorrer do contrato de trabalho até 31 de dezembro de 2017, fica garantido “independente da data do           

desligamento da empresa”, o pagamento das verbas rescisórias em lei, e ainda, a multa de 40%  sobre a        

totalidade dos depósitos efetuados para o FGTS. 

A partir de 1º de janeiro de 2018, deixa de existir a obrigatoriedade por parte da empresa de conversão em     

despedida sem justa causa, quando a iniciativa de desligamento for do empregado aposentado, prevalecendo a 

intenção de vontade das partes na rescisão do contrato de trabalho. 

 

Os diretores do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo,             

Venilton Carvalho e Narciso Fontana rejeitaram a proposta oferecida pela CPFL. 

A próxima reunião está agendada para quarta-feira, dia 28 de junho de 2017 às 09h00. 

TÉCNICOS,  

FILIEM-SE AO SINTEC-SP 


