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 “Juntos, Somos mais Fortes!” 

 
TÉCNICOS, MANTENHAM-SE MOBILIZADOS! 

FILIEM-SE AO SINTEC-SP 

ACT 2017/2019 
 

SINTEC-SP x CPFL PIRATININGA 

ASSINATURA DO ACT E CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

Informamos que, após as assembleias realizadas entre os dias 24 e 27 de julho 

de 2017, com a presença massiva dos técnicos para a apreciação e deliberação 

da proposta do ACT 2017/2019, elaborada em mesa de negociação entre o    

SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo e a 

CPFL, a mesma foi aprovada. 

Salientamos que o ACT 2017/2019 da CPFL PIRATININGA foi devidamente    

analisado pelos diretores Venilton Carvalho e Narciso Fontana, juntamente com o 

corpo jurídico do SINTEC-SP, e a assinatura do contrato aconteceu na manhã de 

hoje, 27 de julho de 2017.  

Os técnicos não filiados que recusarem a efetuar o pagamento no valor de 3% 

(que será cobrado sobre o   salário do mês de agosto de 2017, acrescido do 

ATS), deverão proceder conforme a cláusula 39 do ACT DA CPFL PIRATININGA, 

ou conforme as instruções     abaixo: 
 

1 – As cartas deverão ser escritas de PRÓPRIO PUNHO e encaminhadas            

INDIVIDUALMENTE pelo    correio com AR para o SINTEC-SP, localizado na Rua 24 

de Maio, 104 - 12º andar - Centro, São Paulo / SP - CEP: 01041-000. 

2 – As cartas deverão estar assinadas com firma reconhecida em cartório; 

3 – As cartas serão consideradas “válidas” se forem encaminhadas entre os dias 27 
de julho (dia da assinatura do acordo) e 5 de agosto de 2017; 

4 – As cartas enviadas fora do prazo estabelecido ou confeccionadas em desacordo 
com os padrões estabelecidos anteriormente serão automaticamente                      
desconsideradas e devolvidas aos remetentes. 

Assembleia em Santos 

Assinatura do ACT 2017/2019 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, favor consultar os diretores Narciso Fontana (fontana@sintecsp.org.br),      

Venilton Carvalho (venilton@sintecsp.org.br) ou Silvio Aparecido Miranda (silviomiranda@sintecsp.org.br) 


