
                               03 de agosto de 2021 

 

CPFL PAULISTA, PIRATININGA E GERAÇÃO  
APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA DA PROPOSTA  

REFERENTE AO ACT 2021/2023  
 

Senhores Técnicos Industriais  
Informamos que, após assembleia realizada pelo SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Mé-

dio do Estado de São Paulo com os técnicos da CPFL Paulista, Piratininga e Geração de forma virtual através 

do aplicativo Microsoft Teams nos dias 22, 29 e 30 de julho de 2021, em caráter excepcional diante da atual 

situação decorrente da pandemia de coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas pe-

las autoridades com relação às reuniões de pessoas.  
 

PROPOSTA DOS ITENS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO ACT 2021/2023  
DA CPFL PAULISTA, PIRATININGA E GERAÇÃO  

Após serem apresentados os itens econômicos e sociais foram feitos todos os esclarecimentos e, na sequên-

cia, colocada a proposta em votação, sendo aprovada pela maioria dos técnicos conectados.  
 

PROPOSTA PARA VIGÊNCIA DO ACT 2021/2023  
CPFL PAULISTA E PIRATININGA 

Foram apresentadas as propostas de vigência do ACT por 01 e por 02 anos, sendo que a proposta da vigência 

por 02 anos, com a aplicação automática do IPCA do período de 01 de junho de 2021 a 31 de maio de 2022 

sobre os salários e benefícios vigentes em 31 de maio de 2022 (com a manutenção das cláusulas do ACT 

2021/2023), foi a opção aprovada pela maioria dos técnicos conectados. 
 

PROPOSTA PARA VIGÊNCIA DO ACT 2021/2022  
CPFL GERAÇÃO  

Também foi apresentada a proposta de vigência do ACT por 01 ano para a CPFL Geração, negociando a inte-

gralidade dele na database de junho de 2022, sendo aprovada pelos técnicos.  
OBS: Na CPFL Geração, a empresa não abriu a possibilidade de ACT por 02 anos. 
 
Aguardamos o recebimento da minuta do ACT 2021/2023 da CPFL Paulista e Piratininga e da minuta do ACT 

2021/2022 da CPFL Geração, para que possamos fazer as devidas observações e providenciar as assinaturas. 

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: www.sintecsp.org.br 

 

 “Juntos, Somos mais Fortes!” 
 


