
                               24 de agosto de 2020 

 Continuação 

 

ASSEMBLEIAS   
COI – CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADO DE CAMPINAS  
CPFL PAULISTA, CPFL PIRATININGA E CPFL SANTA CRUZ 

 
Após várias reuniões com representantes do RH e gerentes do COI – Centro de Operações Integrado de Campinas e di-
versas reinvindicações por parte do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São 
Paulo, no dia 18 de agosto de 2020 a empresa apresentou a proposta final visando à adequação com alteração de horá-
rios dos operadores do COI.  
Assim, a proposta será apresentada e deliberada pelos técnicos em assembleias convocadas para o dia 27 de agosto de 
2020, conforme Edital Publicado no último dia 22 de agosto de 2020 (Página A5 – Jornal Agora São Paulo).   

 
CAMPINAS: às 13h00 em primeira convocação, e às 14h 00 em segunda convocação, com qual-

quer número de presentes (Rua Jorge de Figueiredo C orrea, 1632 – Chácara Primavera); 
 

CAMPINAS: às 14h30 em primeira convocação, e às 15h 30 em segunda convocação, com qual-
quer número de presentes (Rua Jorge de Figueiredo C orrea, 1632 –  Chácara Primavera).  

 

PROPOSTA A SER DELIBERADA  
 
• Os técnicos que atuam na escala 6x6x2 (6 horas), passam para o regime de turno fixo em escala 6x8x3 (8 horas). 

Considerando o aumento da carga horária mensal de 180 horas para 200 horas, os salários desses colaboradores 
serão reajustados com o percentual de 11,11%, equivalente à proporção de aumento de carga horária;  

• Os técnicos que atuam na escala 6x8x3 (07h20), de turnos fixos denominados 6x3, com 7 horas e 20 minutos por 
dia, continuam no regime de turno fixo; no entanto, passam a trabalhar 8 horas por dia. Considerando o aumento 

da carga horária diária de 7 horas e 20 minutos (7,33) para 8 horas, os salários desses colaboradores serão rea-
justados com o percentual de 9,14%;  

• Os técnicos admitidos a partir de 01/02/2020 serão excepcionados do reajuste salarial decorrente da majoração 
da jornada, uma vez que no decorrer da fase de treinamento, onde a maioria se encontra, eles atuam no horário 
comercial, com 8 horas por dia de treinamento durante 5 dias e com 2 dias de folga;  

• Pagamento de um valor em parcela única que será realizado considerando a média dos valores recebidos a título 
de adicional de turno nos últimos 12 meses, sendo que esse valor será multiplicado pelo número de anos que o 
empregado permaneceu no turno, limitado a 5 anos, garantindo-se o valor mínimo de R$ 500,00; 

• Caso a proposta seja aprovada, os ajustes acima propostos se darão em 01/10/2020.  
 
 

FILIE-SE AO SINTEC-SP 
SEU ÚNICO REPRESENTANTE! 

 

 “Juntos, Somos mais Fortes!” 

 


