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Os trabalhadores da B Tobace 
vão deliberar a partir desta terça-
feira (21)  a proposta final de Acordo 
Coletivo negociada entre a empresa 
e o Sinergia CUT. Foram duas 
rodadas de negociação, sendo 
que na primeira delas, realizada no 
último dia 7, não houve definição 
por falta do fechamento do índice 
de reajuste. Na segunda rodada (20 
de maio), a empresa apresentou o 
que considera a sua proposta final. 
Confira abaixo:

Reajuste: 4,47% (ICV Diee-
se);

Gratifi cação acessória: R$ 
7,50 (aumento de 15,38%) – será 
analisado durante a vigência do 
Acordo o pagamento para opera-
dores de empilhadeira;

Coparticipação no plano 
de saúde: R$ 35,00 (aumento de 
16,67%);

Vale Alimentação: R$ 500,00 
(aumento de 38,89%) após insis-
tência do Sinergia CUT, já que a 
proposta inicial era de R$ 450;

Vigência: 2 anos (2019-2021);
Manutenção da cláusula 72ª 

(contribuição assistencial): atua-
lizando o ano de 2019 para o ano 
de 2020;

Sinergia CUT e B Tobace realizaram nesta segunda-feira (20) a segunda rodada de negociação. 
Após discussão, a empresa atendeu aos requisitos da pauta dos trabalhadores

Trabalhadores da B Tobace 
deliberam proposta de ACT 

a partir desta terça (21)

CS 2019

Plano de Saúde para Atibaia, 
Franco da Rocha e São Roque:
a empresa está negociando com o 
Grupo São Francisco,  comprado 
recentemente pela operadora de 
saúde Hapvida. Segundo a B Toba-
ce, o São Francisco está buscando 
a parceria da operadora de saúde 
NotreDame Intermédica para aten-
der essas cidades;
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Exclusão da cláusula 74ª do 
ACT (Compromisso): após inde-
fi nição da Mesa Redonda no Mi-
nistério Público do Trabalho (MPT) 
para tratar da cota de pessoas 
com defi ciência (PCDs), as partes 
excluíram  a cláusula, voltando a 
atender a legislação vigente.

Trabalhador, participe! Porque...
...Só a luta te garante!


