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 Continuação 

 

CPFL PAULISTA E PIRATININGA  
PLR 2020 

 

Foram realizados vários contatos com representantes do RH da CPFL Paulista e Piratininga, expondo como 
principal preocupação a queda de arrecadação da empresa afetando diretamente o EBTIDA previsto para o 
ano de 2020, bem como o crescente aumento de reclamações por parte dos consumidores como atraso das 
obras, acréscimo na conta de energia, cortes, etc, podendo afetar diretamente a meta “FER” estipulada para o 
ano.  
Dessa forma o intuito foi negociar uma alternativa de garantir/minimizar as perdas dos valores da PLR a serem 
distribuídos para os técnicos em 2020, sabedores dos impactos negativos em virtude da pandemia de corona-
vírus (COVID-19), procurando sensibilizar as empresas, visto que os técnicos adaptaram seus equipamentos e 
sua própria residência para atender as suas demandas com qualidade e dentro dos prazos.  
Como resultado desses contatos, no dia 17 de agosto de 2020 o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industri-
ais de Nível Médio do Estado de São Paulo recebeu a Carta nº 0274 PGT “conforme segue”, com as seguintes 
considerações:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessa forma o SINTEC-SP avaliou a proposta da empresa e assinou o acordo para a PLR 2020, mantendo o 
adiantamento da primeira parcela para o mês de setembro de 2020. 
Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos, favor consultar os diretores Narciso Fontana 
(fontana@sintecsp.org.br) ou Nelson Henrique Silva Spressão (nelsonspressao@sintecsp.org.br). 
 

FILIE-SE AO SINTEC-SP 
SEU ÚNICO REPRESENTANTE! 

“Considerando “Ref. Carta Compromisso – PLR 2020  
 

Em complemento às nossas tratativas, referentes ao Acordo Coletivo de PLR 2020/2021, com 
vigência no período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, informamos que: 
 
 Considerando as preocupações apresentadas pelos sindicatos no decorrer das discussões que 
tivemos neste ano, sobre possíveis impactos da pandemia decorrente de COVID-19 nas metas da 
PLR, servimo-nos da presente para registrar o compromisso das Empresas CPFL Paulista e 
CPFL Piratininga em estabelecer um canal de diálogo com os sindicatos, após a apuração dos 
indicadores, caso algum deles que compõem os fatores Corporativo (EBITDA) e de Negócio 
(DEC, FEC e FER), não atinjam o mínimo das metas contratadas em virtude de impactos compro-
vadamente decorrentes do cenário de calamidade pública consequente da pandemia de COVID-
19.  
 
Ficamos no aguardo dos Acordos Coletivos assinados até o próximo dia 21/08/2020, de forma 
que possamos viabilizar o pagamento da primeira parcela da PLR 2020 em setembro próximo.” 

 

 SINTEC-SP   “Juntos, Somos mais Fortes!” 

 


