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Dia 20 de outubro, às 17h30,
na sede do Sintius, em Santos

A Diretoria do Sindicato dos
Urbanitários convoca os trabalhado-
res da CPFL Piratininga para
assembleia extraordinária no próxi-
mo dia 20, às 17h30, na nossa sede.

A categoria poderá deliberar
uma greve em razão do descumpri-
mento de alguns itens do ACT (A-
cordo Coletivo de Trabalho) 2014/
2015, como aqueles que tratam da
PLR 2015 e do Diálogo Social.

Durante a assembleia, os traba-
lhadores irão debater outros pontos
importantes que a companhia de
energia deixou em um segundo pla-

CPFL não cumpre ACT
e categoria pode parar

Em junho deste ano, os trabalhadores da CPFL Piratininga aprovaram o novo Acordo Coletivo de Trabalho

Arquivo

no, como o pagamento dos valores
retroativos a agosto de 2012 referen-
tes ao Divisor 200.

Além disso, precisamos discu-
tir a regularização dos cálculos rela-

tivos ao BSPS, os quais, há anos, a
CPFL vem postergando, assim
como o pagamento de horas extras
calculadas sobre os adicionais de
periculosidade e insalubridade.
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Negociações da PLR
2015 estão paradas
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Representação dos trabalhadores
da CPFL  Serviços e Energia Ativa

No ofício encaminhado ao presidente da CPFL Piratininga, Luis Henrique
Ferreira Pinto, no último dia 13, o presidente do Sintius, Marquito Duarte,
citou a necessidade de a empresa voltar a negociar os pontos que
motivaram o chamamento de uma assembleia. Além disso, o Sindicato
quer discutir com a empresa o fato de o Sintius representar os trabalhadores
da CPFL - Serviços e Energia Ativa.

A direção da CPFL Piratininga
e os sindicatos dos trabalhadores
definiram um calendário de reuniões
para fazer as discussões sobre a PLR
(Participação sobre Lucros e
Resultados) 2014/2015. No entanto,
a empresa decidiu não seguir o que
foi proposto inicialmente.

Os encontros previstos para os
dia 19 de agosto, 3 e 18 de setembro
e 1º de outubro foram cancelados a
pedido da empresa, o que prejudica
o andamento das negociações.

Na primeira discussão sobre o
tema, realizado no dia 6 de agosto, a
companhia deixou claro que
priorizará a mesa de negociação. Foi
citado ainda que as metas realmente

poderão ser atingidas e que elas
terão critérios claros.

Na ocasião, o Sintius fez algu-
mas ponderações relacionadas à
cláusula de responsabilidade do  tra-
balhador, pois isso não está bem cla-
ro em relação à responsabilidade da
empresa devido a fatores externos,
como clima e empresas terceirizadas.

Além disso, há o entendimento
que a forma atual da PLR não leva
em consideração fatores alheios às
metas propostas. A falta de mão de
obra para executar os trabalhos pode
impedir o alcance delas.

Defendemos ainda que se as
metas não forem atingidas por falta
de planejamento da CPFL, essas

devem ser expurgadas das metas do
trabalhador. Para o Sintius, a empresa
deveria colocar mais recursos para
melhorar os valores da PLR.


