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CPFL PAULISTA E SANTA CRUZ 
COI – CENTRO DE OPERAÇOES INTEGRADOS DE CAMPINAS 

  
No dia 25 de setembro de 2020, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do 
Estado de São Paulo enviou para o RH da CPFL Paulista e Santa Cruz a GAP 0115/2020, contendo 
os itens elencados abaixo levantados pelos técnicos do COI – CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRA-
DOS DE CAMPINAS.  
 
Diante disso a empresa agendou uma reunião com o sindicato na tarde de 28 de setembro de 2020 
comunicando-nos que, devido ao número de reivindicações enviadas e considerando que alguns itens 
dependem de ajustes financeiros, precisará de um tempo maior para a devida avaliação, paralisando 
assim momentaneamente as negociações.  
 
Salientamos que tão logo tenhamos alguma informação sobre a reabertura da mesa de negociação, 
comunicaremos através de nossos boletins informativos.  
 

ITENS ENVIADOS À CPFL  
 
· Isonomia entre os técnicos da CPFL Paulista, CPFL Piratininga com os técnicos da CPFL San-

ta Cruz, visto que os mesmos trabalham na mesma localidade e exercem as mesmas ativida-
des;  

 
· Salários: “trabalham na mesma localidade”; 
 
· Divergências salariais entre as novas contratações com os técnicos que já atuam no COI; 
 
· VA/VR: “alimentam-se nos mesmos restaurantes”; 
 
· Ganho real; 
 
· Incorporação aos salários do adicional de turno, 5% e 7,5% respectivamente; 
 
· Direito do técnico escolher seu horário de trabalho; 
 

 



 

 “Juntos, Somos mais Fortes!” 
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· Plano de cargos e salários para os técnicos; 
 
· Flexibilização da escala para os técnicos poderem negociar alguns finais de semana; 
 
· Avaliação  da situação dos técnicos com contrato de trabalho assinado de 200 horas, mas 

que atualmente trabalham na escala 6x6x2, 180 horas;  
· Criação de uma escala especial para o final de ano: “natal e ano novo”; 
 
· Extensão do vale lanche e o vale refeição para os técnicos da CPFL Santa Cruz, otimizando 

assim o ressarcimento dos gastos com refeição/lanche nas horas extras. 
 
 

 

FILIE-SE AO  
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SEU ÚNICO REPRESENTANTE! 

 

 

 


