
                         01 de setembro de 2022 

 Continuação 

 

CPFL GERAÇÃO 
PLR 2022 

 
Na quinta reunião realizada no dia 24 de agosto de 2022, após vários questionamentos por parte dos 

diretores do SINTEC-SP – Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo, 

os representantes do RH da CPFL Geração apresentaram a proposta final para o fechamento do 

acordo da PLR 2022. 
Para possibilitar o pagamento da primeira parcela em sua integralidade na segunda quinzena de se-

tembro de 2022 a empresa condicionou que a deliberação/APROVAÇÃO seja encaminhada até o dia 

09 de setembro de 2022. Dessa forma, o SINTEC-SP estará realizando assembleia virtual conforme 

cronograma abaixo:  
 

PROPOSTA PLR 2022 
 

• Target Referencial  
  Os cargos que não exigem formação em nível superior: 1,4 / 1,6 salários (considerando salá-

rio+periculosidade+adicional por tempo de serviço);   
  Os cargos que exigem formação em nível superior: 1,5 / 1,7 salários (considerando salá-

rio+periculosidade+adicional por tempo de serviço).  
 
• Indicadores e Pesos       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Linha de Corte 
  Estender linha de corte de 31/12/2018 para 31/12/2021. 
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• Valor Mínimo de Referência  
  Reajuste do valor mínimo de referência, passando de R$ 5.530,65 para R$ 6.000,00 para 

todos os colaboradores admitidos até a data da linha de corte; ou seja, admitidos até 31/12/2021. 
 
• Vigência   
  Vigência do acordo de PLR pelo período de 01 ano. 

 
Cabe ressaltar que essa proposta final, que estamos levando para o conhecimento e deliberação 

dos técnicos, é fruto do várias reuniões realizadas entre o SINTEC-SP a empresa com o intuito de 

melhorarmos para os técnicos os valores e condições da PLR. 
 

 
DATA E LINK DA ASSEMBLEIA VIRTUAL  

 
Dia 06 de setembro de 2022 às 08h00, pela plataforma ZOOM, com qualquer número de  

Técnicos. 
ID: 546 990 8234 

Senha: sintec2022 
Link: 

https://us02web.zoom.us/j/5469908234?pwd=UC8xZVlvVnRWRzJXS1ZoRlF5bDBwQT09 
 

Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos, favor consultar os diretores:  
Narciso Fontana (fontana@sintecsp.org.br),  

Nelson Henrique Silva Spressão (nelsonspressao@sintecsp.org.br),  
Ronaldo Marti (ronaldomarti@sintecsp.org.br)  

Antonio Negreli (antonionegreli@sintecsp.org.br). 

 
 
 

TÉCNICOS, PARTICIPEM DA ASSEMBLEIA!  
NÃO DEIXEM QUE OS OUTROS DECIDAM  

O SEU FUTURO! 
 

 

SINTEC-SP 
www.sintecsp.org.br 

 

 

 “Juntos, Somos mais Fortes!” 
 


