
A direção do Sinergia CUT e os re-
presentantes da BTobace participaram 
na sexta-feira (15) da semana retrasada 
de mais uma rodada de negociação, a 
segunda da Campanha Salarial 2020, 
através de reunião online. A data base 
dos trabalhadores da empresa é 1º de 
maio. 

Depois de muito debate, a banca-
da patronal apresentou o que chamou 
de “proposta limite”, que inclui 3,5% 
de reajuste nos salários e benefícios 
econômicos, além da prorrogação das 
cláusulas do ACT (Acordo Coletivo de 
Trabalho) por mais um ano, até 2022. 
Vale lembrar que o reajuste negociado 
é maior que os índices oficiais que me-
dem a inflação do período, que foram 
de 2,40% (IPCA – IBGE), 2,46% (INPC 
– IBGE) e de 2,61% (IPC – FIPE). 

Outro grande avanço da negocia-
ção foi a manutenção de melhoria no 
valor do vale alimentação, garantindo 
agora mais um aumento expressivo de 
10% – passando de R$ 500 para R$ 
550 mensais. A empresa ainda firmou o 
compromisso verbal de continuar com o 
pagamento desse benefício para traba-
lhadores eventualmente contaminados 
pela covid-19, caso o afastamento seja 
por mais que 15 dias (obrigatoriamente 
pelo INSS), garantindo uma proteção a 
mais em tempos de pandemia. 

Assembleia informativa 
No mesmo dia 15, após a rodada 

de negociação, dirigentes do Sindicato 
promoveram uma assembleia virtual 
com os trabalhadores, com convite e 
link amplamente divulgados por meio 
eletrônico, para debater o cenário eco-
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nômico, político e social, além de colher 
o sentimento da categoria diante da 
proposta negociada. 

Em pauta, estiveram ainda as medi-
das provisórias 927 e 936, que trazem 
muitos prejuízos aos direitos dos tra-
balhadores, e o decreto estadual que 
proíbe mobilizações que provoquem 
qualquer tipo de aglomeração. 

“Principalmente nesse momento de 
crise, essas MPs só facilitam a vida 
das empresas em alterar jornadas de 
trabalho, reduzir o salário do trabalha-
dor de maneira proporcional, suspender 
contratos de trabalho, antecipar ou pos-
tergar férias, inclusive alterando a meto-
dologia de pagamento. Enfim, resumem 
várias maldades para retirar direitos da 
classe trabalhadora”, alertaram os sin-
dicalistas na reunião virtual com a ca-
tegoria. 

Ao final da assembleia, os parti-
cipantes concluíram que a proposta 
apresenta avanços. “Mas a maioria dos 
trabalhadores continua insatisfeita com 
a chamada proposta final da empresa”, 
relatam os dirigentes sindicais. Para 
a categoria, o maior problema da pro-
posta patronal ainda é o valor do vale 
alimentação, que continua baixo para o 
sustento das famílias. 

Em seguida, o Sindicato procurou a 
direção da BTobace para uma última 
conversa, na tentativa de melhorar a 
proposta, mas sem sucesso. Os nego-
ciadores da empresa reafirmaram que 
essa é a “proposta final”. 

Aumento real de salários 
e benefícios 

Para a direção do Sinergia CUT, a 

proposta negociada avança e garante 
aumento real nos salários e benefícios. 
“Conquistamos aumento real de cerca 
de 1% no reajuste de 3,5% dos salá-
rios e benefícios, pois o maior indicador 
aponta uma inflação de 2,6%, além da 
manutenção de todas as cláusulas do 
atual ACT até 2022”, afirmam os diri-
gentes. 

“Sem falar no aumento de 10% no 
vale alimentação, importante conquista 
para garantir a sobrevivência das famí-
lias, principalmente diante da profunda 
crise econômica, financeira e sanitária 
que atinge em cheio a classe trabalha-
dora nesses tempos de combate ao 
novo coronavírus”, avaliam. Bons moti-
vos para que o Sinergia CUT encami-
nhe a proposta para aprovação. 

Assembleias virtual e presenciais 
começam em 2 de junho 

Para deliberar sobre a proposta fi-
nal, o Sindicato promove assembleias 
em duas modalidades entre os dias 2 e 
12 de junho próximo. Os trabalhadores 
poderão votar em assembleia virtual, 
através de voto eletrônico que será dis-
ponibilizado no site do Sindicato (www.
sinergiaspcut.com.br), junto com o pas-
so a passo para votação. 

Para facilitar a participação de todos, 
os dirigentes sindicais também decidi-
ram promover assembleias presenciais 
nos locais de trabalho, tomando todo 
o cuidado para preservar o distancia-
mento social em tempos de pandemia. 
A participação e o voto de todos é fun-
damental porque, como sempre, a deci-
são é dos trabalhadores!

Leia mais no verso

Negociação garante reajuste de salários acima da infl ação, aumento 
signifi cativo no vale alimentação e prorrogação do ACT até 2022. Votação 
acontece em junho, através de assembleia online e nos locais de trabalho

Proposta final da BTobace em votação. 

signifi cativo no vale alimentação e prorrogação do ACT até 2022. Votação 
acontece em junho, através de assembleia online e nos locais de trabalho

►



EXPEDIENTE

Publicação de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Campinas e do Sindicato dos Energéticos do 
Estado de São Paulo. Sede: Rua Doutor Quirino, 1509 - Centro - Campinas,SP CEP: 13015-082. Fones: Campinas Sede (19) 3739-4600

Diretor de Comunicação: Luiz Carlos dos Santos
Redação: Débora Piloni (MTb 25172), Elias Aredes Jr. (MTb 26850), Lilian Parise (MTb 13522) e Nice Bulhões (MTb/MS 74)

Ilustração: Ubiratan Dantas   E-mail: comunicacao@sinergiaspcut.org.br 

Assembleias decisivas acontecem 
também nos locais de trabalho
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Além da votação eletrônica, pelo www.sinergiaspcut.com.br, para facilitar o debate e a 
participação de todos, o Sinergia CUT vai estar também onde os trabalhadores estão
Pensando em envolver todos os tra-

balhadores da BTobace na decisão de 
aprovar ou não a proposta negociada 
com a empresa, momento decisivo para 
o futuro da categoria, a direção do Sin-
dicato promove também assembleias 
presenciais em todos os locais de tra-
balho entre os dias 2 e 12 de junho pró-
ximo, sempre no início do expediente. 
Além da proposta negociada com 
a empresa, todos os trabalhadores 
decidem também sobre o desconto 
de taxa negocial, em caso de apro-
vação, além de debater outros as-
suntos de interesse da categoria. 
Confira dia e hora da assembleia na sua 
cidade (leia quadro ao lado), anote na 
agenda e participe. Sua opinião é deci-
siva. Fique ligado! Leia o edital abaixo.

Assembleias presenciais sempre às 7h

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CAMPANHA SALARIAL 2020 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
ASSEMBLEIAS POR POR CONSULTA AOS TRABALHADORES PELO SITE SINERGIASPCUT.COM.BR E PRESENCIAIS

B´TOBACE INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFÔNICAS LTDA

Pelo presente edital, a Diretoria Colegiada do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CAMPINAS 
representada pelo seu Presidente Claudinei Donizeti Ceccato, considerando o Decreto Estadual 64.881/2020 que determinou quarentena em 
todo o Estado de São Paulo permitindo apenas a execução de atividades essenciais indispensáveis as necessidades inadiáveis da comuni-
dade e proibindo aglomerações em função da pandemia de Covid19; considerando o item “VIII” da NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 06/2020 
– PGT/CONALIS do MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO—COORDENADORIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA LIBERDADE SINDICAL 
(CONALIS), CONVOCA todos os trabalhadores das empresas citadas acima lotados em todos os municípios que integram a sua base territo-
rial, associados ou não, para que façam acesso ao site sinergiaspcut.com.bra partir do dia 02/06/2020 às 09:00 hs para tomarem ciência da 
“Proposta da Empresa supracitada para celebração de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2020, e mediante endereço eletrônico 
indicado junto às mesmas, manifestem-se, se assim desejarem, no prazo de 02 a 12/06/2020; Além da consulta no site também serão realiza-
das assembleias presenciais observando-se as medidas de distanciamento social e higiene para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, 
conforme orientações dos órgãos ofi ciais de saúde e segurança,  nos seguintes locais: FRANCA (BTOBACE): no dia 03/06/20, às 07h00 em 
primeira convocação e as 07h30 em segunda convocação na Rua Calixto Rodrigues Cintra, 151, Jardim Simões; JABOTICABAL (B´TOBACE): 
no dia 02/06/20, às 07h00 em primeira convocação e às 07h30 em segunda convocação na Avenida Paulino Braga, 1200, Bairro Aparecida; 
BARRETOS (B´TOBACE) no dia 05/06/20, às 07h00 em primeira convocação e às 07h30 em segunda convocação na Rua DI 6, 330 – Distrito 
Industrial; SÃO JOAQUIM DA BARRA (B´TOBACE) no dia 12/06/20, às 07h00 em primeira convocação e às 07h30 em segunda convocação 
na Rua XV de novembro, 2345 – Jd. America; SÃO CARLOS (B´TOBACE): no dia 04/06/20, às 07h00 em primeira convocação e às 07h30 em 
segunda convocação na Rua Luiz Lázaro Zamenhoff , 156, Vl.Brasília; ATIBAIA (B´TOBACE): no dia 10/06/20, às 07h00 em primeira convo-
cação e às 07h30 em segunda convocação na Rua Antonio da Cunha Leite, 1185, Bairro Portão;  LIMEIRA (B´TOBACE): no dia 09/06/20, 
às 07h00 em primeira convocação e às 07h30 em segunda convocação na Estrada Municipal Limeira KM 346, s/n, Bairro das Loiolas; para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:a) – Avaliação e deliberação acerca da proposta da Empresa para celebração do Acordo Coletivo de 
Trabalho referente à data-base 1º de maio de 2020; b) No caso de aprovação, ratifi cação dos poderes outorgados à diretoria do Sindicato para 
fi rmar Acordo Coletivo de Trabalho c) No caso de rejeição ratifi cação dos poderes outorgados à diretoria do Sindicato representar a categoria 
em processo de Dissídio Coletivo perante a Justiça do Trabalho e/ou atuar na defesa em eventual Dissídio Coletivo de Greve; d) Fixação de 
valor da contribuição assistencial e/ou confederativa e/ou negocial; e) Assuntos gerais do interesse da categoria. E para que o presente edital 
chegue ao conhecimento de todos os trabalhadores interessados, determino a sua publicação em veículo ofi cial de comunicação do Sindicato 
no site sinergiaspcut.com.br.
Campinas, 28 de maio de 2020.

Claudinei Donizeti Ceccato
Presidente

Dia                          Local

02/06  JABOTICABAL
(Av. Paulino Braga, 1200, Bairro Aparecida)

03/06  FRANCA
(R. Calixto Rodrigues Cintra, 151, Jard. Simões)

04/06  SÃO CARLOS
(R. Luiz Lázaro Zamenhoff , 156, Vl.Brasília)

05/06  BARRETOS
(R. DI 6, 330 – Distrito Industrial)

Dia                          Local

09/06  LIMEIRA
(Estr.Mun.Limeira KM 346, s/n, B.das Loiolas)

10/06  ATIBAIA
(R. Antonio da Cunha Leite, 1185, B. Portão)

11/06  SÃO JOAQUIM DA BARRA
(R. XV de novembro, 2345 – Jd. América)

* Haverá  a segunda convocação às 7h30 e o 
trabalhador votará o termo e a taxa negocial. Para 
as outras localidades, a votação será pelo site.


