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ACT 2021/2023 – CPFL PAULISTA E PIRATININGA  
PROPOSTA NOVAMENTE REJEITADA NA MESA DE NEGOCIAÇÕES 

PRÓXIMA REUNIÃO: 01 DE JULHO DE 2021  
 

Senhores Técnicos Industriais  
Na quarta reunião realizada em 01 de julho de 2021 entre o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos In-
dustriais de Nível Médio do Estado de São Paulo e a CPFL Paulista e Piratininga, a empresa reapre-
sentou a proposta econômica com o fracionamento da reposição (ver abaixo) e que não contempla as 
expectativas e anseios dos técnicos; ou seja, não há ao menos  reposição integral do IPCA acumula-
do de 8,06%, medido de 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2021. Dessa forma a proposta foi NO-
VAMENTE REJEITADA NA MESA DE NEGOCIAÇÕES. 
Solicitamos que na próxima reunião a ser realizada em 08 de julho de 2021, a empresa apresente 
uma proposta que atenda às expectativas dos técnicos, para podermos levar à apreciação e delibera-
ção da categoria. 
 

RESUMO DA PROPOSTA APRESENTADA PELA CPFL  
 

1) Reajuste dos salários vigentes em 31 de maio de 2021 com o percentual de 4,52% a partir de 01 
de junho de 2021, com exceção dos empregados que ocupam cargos de gerentes e diretores que te-
rão regras próprias para correção salarial; 
 
• Na folha de pagamento do mês de janeiro de 2022, para os colaboradores com salários até R$ 

10.089,60 será aplicado sobre os salários vigentes em 31 de dezembro de 2021 o percentual de 
3,39%, totalizando para esse grupo de empregados a partir de janeiro de 2022 o percentual do ín-
dice inflação medido pelo IPCA no período de 01/06/2020 a 31/05/2021; ou seja, 8,06%. 
OBS: Os salários acima de R$ 10.089,60 não terão a aplicação do percentual de 3,39%. 

 
• Reajuste dos benefícios expressos monetariamente no ACT 2019/2021 com o índice de inflação 

medido pelo IPCA no período de 01/06/2020 a 31/05/2021, com o percentual de 8,06% a partir de 
junho de 2021, COM EXCEÇÃO DO VALOR FIXO DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS que não terá 
reajuste. 
OBS: Entram nessa regra de reajuste os seguintes itens: Piso Salarial, Auxílio Refeição, Au-

xílio Creche, Vale Natal e Transferência de Local de Trabalho. O Auxílio Alimentação terá 

correção de 10%.  
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2) Manutenção de um Programa de Participação nos Lucros ou Resultados nos mesmos moldes e 
valores convencionados com as entidades sindicais para o ano de 2021;  
 
3) Inclusão nos Acordos Coletivos de Trabalho de cláusula que regra a escala de trabalho 6x8x3 
nas atividades de operações de campo, nos moldes estabelecidos com algumas entidades sindi-
cais, através de Termos Aditivos aos Acordos Coletivos de Trabalho; 
 
4) Cláusulas que tratam da CNH na CPFL Paulista e CPFL Piratininga:  
 
Ajustar na redação: “A CPFL efetuará o reembolso das despesas com exame toxicológico, em to-
das as situações, para os empregados que para realização de suas atividades necessitam dirigir 
veículos que exijam a CNH de categorias “C” e “E”.  
OBS: Foi solicitada a extensão desse pagamento para os técnicos que tenham CNH com 

categoria “D”.  
 
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). 

 
 

TÉCNICO INDUSTRIAL, ATENTE-SE  
Solicitamos a todos para atualizarem seu cadastro 
junto ao SINTEC-SP, para que possamos manter o 
máximo de técnicos informados sobre as negocia-
ções e outros assuntos de interesse da categoria. 
 

 

FILIE-SE AO 

SINTEC-SP 
www.sintecsp.org.br 
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 “Juntos, Somos mais Fortes!” 

 


