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CPFL PAULISTA E CPFL PIRATININGA  
PROPOSTA FINAL: IMPLANTAÇÃO DA ESCALA 6x8x3  

PARA OS TÉCNICOS DA SUBTRANSMISSÃO 
  

Após várias reuniões por videoconferência realizadas com representantes da CPFL Paulista e CPFL 
Piratininga e, diante da apresentação de uma proposta final com a intenção de padronizar a escala 
dos Técnicos de Subestações, Técnicos de Proteção e Automação e Técnicos de Telecomunicação, 
criando para isso a carreira de Técnico da Subtransmissão, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos 
Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo estará realizando assembleias de acordo com o 
cronograma abaixo, para apresentação e deliberação dos técnicos inseridos n essa proposta , 
conforme edital publicado em 10 de setembro de 2020 (Jornal Agora São Paulo – Caderno Agora – 
Página A12).  
 
Assim, encaminhamos a proposta final das empresas, bem como os locais, datas e horários das as-
sembleias presenciais , mantendo o protocolo de segurança necessário em virtude da pandemia de 
coronavírus (COVID 19). 
 

PROPOSTA FINAL DAS EMPRESAS  
 
1) Os Técnicos da Subtransmissão (Técnico de Subestações, Técnico de Proteção e Automação e 

Técnico de Telecomunicação) que atualmente trabalham no regime de turno fixo em escala 5x2 de 
08h00, passam a trabalhar em regime de turno fixo em escala 6x3 de 08h00. Considerando essa 
alteração, os colaboradores deixam de trabalhar 40h semanais e passam a trabalhar em média 
37h20 por semana.  

 
2) Os horários de entrada, saída e intervalo para repouso e alimentação serão padronizados pela 

CPFL Paulista e CPFL Piratininga, ficando a critério da maioria dos colaboradores de cada empre-
sa a escolha entre uma das opções abaixo: 

 
   a) Entrada às 07h30 e saída às 17h00 com 1h30 de almoço; 

   B)  Entrada às 07h30 e saída às 16h30 com 1h00 de almoço. 
 
3)  Pagamento de uma indenização pela supressão das horas extras em dias de folga, que deixarão 

de ser realizadas na nova escala, a ser inserida na folha de pagamento  no  mês  da  alteração  da  
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escala, com base na Súmula 291 do TST, transcrita a seguir:  

SÚMULA Nº 291 – HORAS EXTRAS 
A supressão total ou parcial, pelo empregador, de s erviço suplementar prestado com habitua-
lidade, durante pelo menos 01(um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização cor-
respondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprim idas, total ou parcialmente, para cada 
ano ou fração igual ou superior a seis meses de pre stação de serviço acima da jornada nor-

mal. O cálculo observará a média das horas suplemen tares nos últimos 12 (doze) meses ante-
riores à mudança, multiplicada pelo valor da hora e xtra do dia da supressão. 

 
Fica ressaltado que o cálculo será feito de forma individualizada, levando em consideração a média 
de horas extras realizadas nos últimos 12 meses, multiplicada pela quantidade de anos que o empre-
gado ficou na escala 5x2, limitado em 05 anos de trabalho. 
 
4) Implantação de um plano de carreira para aos Técnicos da Subtransmissão, considerando os se-

guintes critérios: 
 

a) Criação de um cargo único, com escopo multidisciplinar nas atividades da subtransmis-
são, denominado Técnico de Subtransmissão, com os níveis de senioridade “I”, “II” e “III”; 

b) As atuais três carreiras de Técnicos de Subestação, Automação e Proteção e Telecomuni-
cações, passarão a ser enquadrados no cargo acima; 

c) As adequações de eventuais distorções salariais entre o atual salário do técnico e as refe-
rências iniciais do novo cargo serão ajustadas a partir de janeiro de 2021, com o prazo de 
término até o mês de junho de 2021. 

 
5) Os feriados que incidirem em dias de trabalho da escala 6x3 serão remunerados com o acréscimo 

de valor equivalente a 08 horas, sendo que o tempo que ultrapassar o horário normal de trabalho 
naquele dia passa a ser remunerado como uma hora extra a 100%. 

 
6)  Compromisso da empresa de evitar ao máximo transferência dos técnicos de um município de 

trabalho para outro, sendo sempre priorizada a reposição das vagas de eventuais desligamentos 
por aposentadoria em locais onde há a necessidade de contratação de técnicos para operaciona-
lização das atividades.  

 
Na excepcionalidade de eventual transferência, a mesma ocorrerá após anuência do técnico envolvi-
do e com a aplicação da cláusula de transferência prevista no acordo coletivo. 
 
 

CRONOGRAMA DAS ASSEMBLEIAS  
 

15/09/2020 – TERÇA-FEIRA 
JUNDIAÍ (07h00):  

Av. Antônio Barzareli – Subestação – Terra da Uva – Vila Hortolândia 
VOTORANTIM (16h00):  

Rua Paschoal Geronimo Fornazari – Subestação Votorantim 
 

 Continuação 
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16/09/2020 – QUARTA-FEIRA 
SANTOS (07h00):  

Av. Francisco Manoel, 1019 – Jabaquara 
CUBATÃO (12h00):  

Av. Henry Borden – Vila Paulista 
 

17/09/2020 – QUINTA-FEIRA 
CAMPINAS (07h30):  

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1832 – Jd. Professora Tarcili 
CAMPINAS (16h00):  

Av. Anchieta, 827 – Centro 
 

18/09/2020 – SEXTA-FEIRA 
ITAPIRA (07h00):  

Rua 24 de Outubro, 790 – Santa Cruz 
SUMARÉ (12h00):  

Rua Eliseu Teles de Mendonça, 300 – Jd. Nova Veneza 
 

21/09/2020 – SEGUNDA-FEIRA 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (07h00):  

Rua Reinaldo Orlando Nogueira, 420 – Vila Itália 
BARRETOS (12h00):  
Av. 23, 515 – Centro 

SÃO JOAQUIM DA BARRA (16h00):  
Av. Marginal Esquerda, s/nº – Km 379,4 – Distrito Industrial 1 

 
22/09/2020 – TERÇA-FEIRA 

FRANCA (07h00):  
Av. Dr. Chafic Facury, 3551– Jardim Piratininga 

RIBEIRÃO PRETO (16h00):  
Av. Cavalheiro Paschoal Innecchi, 888 – Jardim Independência 

 
23/09/2020 – QUARTA-FEIRA 

JABOTICABAL (07h00): 
Av. Maj. H. T. Pinheiro, 3318 – São Roque 

ARARAQUARA (12h00): 
Av. José Salles Gadelha, 100 – Jardim Guanabara 

 
24/09/2020 – QUINTA-FEIRA 

SÃO CARLOS (07h00):  
Rua Raimundo Correa, 1745 – Vila Marcelino 

PIRACICABA (12h00):  
Av. Água Branca, 281 – Higienópolis 

AMERICANA (16h00):  
Av. São Jeronimo, 3100 

   
28/09/2020 – SEGUNDA-FEIRA 

ARAÇATUBA (07h00):  
Rua Bolívia, 2350 – Vila Industrial 

LINS (12h00):  
Rua Luiz Gama, 2000 – Jd. Arapuá 

MARÍLIA (16h00):  
Rua Bassan, s/nº – Vila Bassan 

 Continuação 



 

 “Juntos, Somos mais Fortes!” 
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29/09/2020 – TERÇA-FEIRA 
BAURU (07h00): 

 Rua Wenceslau Brás, 08-08 – Vila Pacífico 
JAÚ (12h00):  

Av. Totó Pacheco, 1231 – Zona Industrial 
BOTUCATU (16h00):  

Av. Raphael Serra, s/nº – Vila Eny 

 
Além das localidades acima especificadas, com a finalidade de garantir a mais ampla participação 
dos técnicos nas decisões, o SINTEC-SP poderá realizar assembleias em outras localidades e da-
tas, mediante prévia convocação através de boletins sindicais.  

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNIDO INDUSTRIAL  

COMPAREÇA ÀS ASSEMBLEIAS E FILIE-SE AO 

 

SINTEC-SP 
www.sintecsp.org.br 

 

SEU ÚNICO REPRESENTANTE! 

 

 


