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CPFL SANTA CRUZ 
ACT 2019/2021: ASSEMBLEIAS POR VIDEO-
CONFERÊNCIA 

 
Conforme comunicado por e-mail em 12 de novembro de 2019, após a última reunião realizada no dia 4 de novembro com 
a apresentação da proposta da empresa sobre o ACT 2019/2021, as entidades sindicais se reuniram separadamente e 
fizeram uma contraproposta elencando alguns itens que poderíamos avançar.  
 
No final da tarde do dia 8 de novembro nós, do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo, 
recebemos um comunicado da CPFL Santa Cruz (Carta nº 0400/PGT) com a proposta final que, depois de avaliada junto 
ao nosso setor jurídico, iríamos submeter à apreciação e deliberação dos técnicos em assembleia. 
 
Ocorre que, durante a semana do dia 11 de novembro, contatamos a empresa fazendo várias considerações no intuito de 
melhoramos ainda mais proposta; e, na manhã do dia 19, a CPFL Santa Cruz nos enviou a Carta nº 0407/PGT atendendo 

alguns pontos solicitados pelos sindicatos e, assim, fechando a proposta final. Dessa forma, estaremos inovando e reali-
zando as assembleias por videoconferência, conforme disposto no final desse boletim.  
 

RESUMO DOS PRINCIPAIS ITENS 
 
1 – Reajuste Salarial:  

Aplicação do índice de 3,43%, retroativo a 31 de agosto de 2019. 
 
2 – Reajuste nos benefícios expressos monetariament e no ACT 2018/2019:  

Índice de 3,43% (exceto PLR). 
 

3 – Alteração no atual modelo da PLR, equiparando a o modelo aplicado atualmente na CPFL Paulista, Pira tininga, 
Brasil e Geração: 

Esse novo modelo deixa de utilizar valor fixo de referência e passa a adotar o seguinte target de salários por car-
go:  

• Target de salários = 1,4 (salário base + biênio + periculosidade). 
 
Para os empregados admitidos até 30/11/2019, fica garantida a referência mínima de R$ 4.395,72. 
 
Destinação da verba de movimentação de pessoal por desempenho para a PLR, sendo utilizado como fator de 

superação da seguinte forma: 
• 0,1 – bases salariais (salário base + biênio + periculosidade), caso as metas de área atingirem entre 75% a 

99,99%; ou, aos empregados admitidos até 30/11/2019, fica a garantia do adicional de R$ 313,98; 
• 0,2 – bases salariais (salário base + biênio + periculosidade), caso as metas de área atingirem índice acima 

dos 100%; ou, aos empregados admitidos até 30/11/ 2019, fica a garantia do adicional de R$ 627,96; 
• Para a PLR 2021 , fica definido que para os cargos que exigem formação de nível superior, será utilizado com 

referência de pagamento 1,5 (salário base + biênio + periculosidade). 
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4 – Auxilio Refeição, com alteração na participação  dos técnicos da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – CNH: 

A empresa concorda em realizar reembolso dos custos com exame toxicológico e psicotécnico nos casos de 
renovação da CNH nas categoria “C”, “D” e “E”, para os técnicos de campo que dirigem caminhões.  
 
6 – Incentivo à aposentadoria: 

Prorrogação da garantia para as rescisões de contratos de trabalho de empregados aposentados ou apo-
sentáveis, até 31/08/2020, com a condição de fazer adesão ao Programa de Passagem de Conhecimento. 
 
7 – Afastamento por Auxílio Doença e Acidente de Tr abalho: 

A partir de 01/09/2019, a empresa passará a complementar por um período máximo de 12 (doze) meses o 
salário em seu valor liquido, nos casos de empregados já aposentados pelo INSS, por motivos de doença ou aci-
dente de trabalho. O referido valor será apurado, considerando a diferença entre o benefício previdenciário recebido 
pelo técnico e sua base mensal. 
 
8 – Vigência do ACT por 2 anos: 

Atrelado à aplicação automática do IPCA do período de 01/09/2019 a 31/08/2020, sobre os salários e bene-
fícios vigentes em 31/08/2020. 

OBS: Mesmo com a aplicação automática,  o SINTEC-SP encaminhará pauta de reivindicação, a ser anali-
sada e discutida pela empresa. 
 
9 – Vale Natal: 

Inserir cláusula no ACT, com valor de referência igual a CPFL Paulista e Piratininga em R$ 167,29, a ser 
pago em dezembro. 
  
10 – Plano de Previdência Privada: 
 A CPFL Santa Cruz assume o compromisso de criar um grupo de estudos, composto por representantes da em-
presa e sindicatos, visando estabelecer discussões com o objetivo de buscar a criação de um Plano de Previdência 
Complementar, na modalidade de contribuição definida. 
 

ASSEMBLEIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA  

 
Devido a alguns problemas ocorridos durante a semana do dia 25 e para não ultrapassarmos a data limite das as-
sembleias visando o fechamento do ACT 2019/2021 e PLR 2020/2021, nós optamos pela realização das mesmas 
por VIDEOCONFERÊNCIA NA SEDE DA CPFL EM CAMPINAS , em data e horário discriminados abaixo: 

 
03/12/2019 (TERÇA-FEIRA) 

CAMPINAS  
DAS 7H00 ÀS 9H00  

SALA INOVAÇÃO – BLOCO 2 – 2º ANDAR 
SEDE (ID 3032)  

 Continuação 
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 “Juntos, Somos mais Fortes!” 

 

Salientamos que estarão reservadas as salas de vídeo nas cidades de Avaré, Itapetininga, Jaguariúna, Mococa, 
Ourinhos, Piraju e São José do Rio Pardo.  
 

Em caso de dúvidas ou para maiores esclarecimentos, favor consultar os diretores 
Narciso Fontana (fontana@sintecsp.org.br ) ou Edson Higa 
(edshiga@uol.com.br ). 
 

 

 

 

 

TÉCNICOS: COMPAREÇAM ÀS ASSEMBLEIAS!  
NÃO DEIXEM QUE OS OUTROS DECIDAM  

O SEU FUTURO!  
 

SINTEC-SP 
www.sintecsp.org.br 

 
 

 

 

 


