09 de setembro de 2021

CPFL SANTA CRUZ
PROPOSTA FINAL DA IMPLANTAÇÃO DA ESCALA 6x8x3
NO CENTRO DE OPERAÇÃO CAMPINAS
Após reunião realizada por videoconferência em 03 de setembro de 2021 com representantes da
CPFL Santa Cruz, a empresa apresentou a proposta final que versa sobre a padronização da escala
dos técnicos do Centro de Operações – Campinas.
Dessa forma, o SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São
Paulo estará realizando assembleia presencial de acordo com o cronograma abaixo, em local, data e
horário pré-estabelecido, mantendo o protocolo de segurança necessário em virtude da pandemia do
coronavírus (COVID-19), para apresentação e deliberação dos técnicos envolvidos nessa proposta.

PROPOSTA FINAL PARA DELIBERAÇÃO
1. Os Técnicos de Operação que atualmente trabalham no regime de turnos fixos denominado
6x3, com 7 horas e 20 minutos por dia, continuam no regime de turno fixo; no entanto, passam a
trabalhar 8 horas por dia;
2. Considerando o aumento da carga horária diária de 07 horas e 20 minutos (7,33) para 08 horas,
os salários desses técnicos serão reajustados com o percentual de 9,14%, (nove vírgula quatorze
por cento) equivalente à proporção de aumento de carga horária;
3. O intervalo para descanso e alimentação será de 01 hora;
4. O divisor de horas a ser considerado será de 200 horas.
Em caso de aprovação da proposta ainda no mês de setembro de 2021, a escala será implantada para os colaboradores técnicos a partir de 01 de outubro de 2021, sendo que o valor do reajuste salarial
ocorrerá também na folha de pagamento de outubro de 2021.
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09 de setembro de 2021

CRONOGRAMA DA ASSEMBLEIA
15/09/2021 – QUARTA-FEIRA
CAMPINAS (13h30 em primeira convocação, e 14h00 em segunda convocação com qualquer número de presentes)
Rodovia Campinas Mogi Mirim Km 2,5 – Em frente ao portão do Bloco IV

Além da localidade acima especificada, com a finalidade de garantir a mais ampla participação
dos técnicos nas decisões, o SINTEC-SP poderá realizar assembleias em outras localidades e
datas, mediante prévia convocação através de boletins sindicais.
Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos, favor consultar os diretores Narciso Donizete 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!”
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