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CPFL não cumpre ACT
e categoria pode parar
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Dia 16 de abril, às 17h30,
no Sintius, em Santos

O Sindicato dos
Urbanitários de Santos e
Região (Sintius) está convo-
cando os trabalhadores da
CPFL Piratininga para par-
ticipar de assembleia extra-
ordinária nesta quinta-feira,
dia 16, em nossa sede.

A reunião tem um cará-
ter especial porque avaliará
duas questões pertinentes à
categoria. A primeira delas é
a discussão e votação da pau-
ta de reivindicações a ser
apresentada à empresa relati-
va ao ACT (Acordo Coleti-
vo de Trabalho) 2015/2016.

O outro item importan-
te que será debatido na oca-
sião é a possível deflagração
de uma greve, por tempo in-
determinado, pelo descum-
primento de uma das cláu-
sulas do atual ACT.

Um dos parágrafos do
documento prevê que a con-
cessionária de energia elétri-

ca e os sindicatos negociem
juntos um novo modelo de
PLR (Participação dos Lu-
cros e Resultados) a partir do
próximo ano.

No ACT atual ficou es-
tabelecido que essa nova fór-

mula da PLR seria definida
em até 90 dias após a assina-
tura do ACT. Porém, isso
não se concretizou até o
momento. Por esse motivo,
será debatida a realização de
greve na Baixada Santista.
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A união e a mobilização da
categoria fazem a diferença

Myriam Veiga/Arquivo

É importante que os trabalhadores estejam unidos e demonstrem força para alcançar novas conquistas
Os trabalhadores da CPFL

Piratininga já provaram à em-
presa que têm uma grande ca-
pacidade de mobilização. Gra-
ças à essa união, muitas con-
quistas foram alcançadas. Uma
das mais recentes foi a greve
de 2012, a maior da história da
concessionária de energia elé-

trica na região. Isso obrigou a
CPFL a atender as reivindica-
ções dos trabalhadores.

Chegou a hora de a cate-
goria mostrar força mais uma
vez. O Sindicato participou de,
pelo menos, sete reuniões com
a direção da empresa para dis-
cutir a questão da PLR a partir

do próximo ano. Foram mui-
tas conversas e nenhuma pro-
posta. Não podemos carregar
pendências do ACT anterior
para a campanha salarial deste
ano. Em razão disso, é funda-
mental que a categoria discuta
e avalie a necessidade de se fa-
zer uma greve na região.


