
Campanha Salarial 2021

Em votação, as reivindicações que serão encaminhadas à bancada patronal nas 
negociações com o Sinergia Campinas. Categoria pode votar a partir das 9h desta 

quarta-feira (31) até as 16h do dia 5 de abril. Basta acessar www.sinergiaspcut.com.br

Diante do agravamento da pande-
mia de covid-19, que coloca o Brasil no 
maior colapso sanitário e hospitalar da 
história, bem como epicentro mundial 
da doença, com mais de 300 mil mortes 
e mais de 12 milhões de infectados – o 
que exige ainda mais isolamento social 
para preservar a vida e a saúde dos 
trabalhadores e de seus familiares -, o 
Sinergia CUT intensifi ca os processos 
de negociação coletiva, com reuniões 
virtuais, e também com assembleias e 
votações on-line.

Tudo para continuar exercendo o 
papel de representação coletiva dos 
trabalhadores e garantindo os direitos 
da categoria durante a pandemia de 
covid-19. É exatamente isso que acon-
tece também com os trabalhadores das 
oito empresas com data-base em maio 
que, a partir desta quarta-feira (31), às 
9h, até o dia 5 de abril de 2021, às 16h, 
poderão decidir, de forma virtual, sobre 
a proposta da Pauta de Reivindicações a 
ser entregue às empresas, com inclusão 
de novas cláusulas, além da garantia de 
todas as demais constantes nos atuais 
ACTs (Acordos Coletivos de Trabalho).

Votação virtual é aberta 
A votação é aberta aos trabalhadores 

da BTobace, Biolins Energia, Salto do 
Lobo, Cemirim, Cernhe, Ferroligas, 
Solenergias e Usina São João da Es-
tiva.  A assembleia geral extraordinária 
acontece no site do Sindicato e permite a 
votação de trabalhadores, sindicalizados 
ou não, para deliberar sobre a pauta de 
reinvindicações a ser encaminhada à 
direção das  empresas. 

Para tornar o processo o mais de-
mocrático possível, existe um campo 
também para sugestões. O Edital de 
Convocação e o  link para votar estão 
disponíveis no website também.
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Sindicato dos Energéticos 
do Estado de SP

Trabalhadores das oito empresas com 
data-base em maio avaliam pauta única 

de reivindicações em votação on-line

1. Acesse matéria publicada no site do Sinergia CUT, clique no link disponibi-
lizado ao fi nal da publicação e você será direcionado para a capa do voto.
2. Leia o texto que aparece na tela, que justifi ca a realização das assembleias 
virtuais, e depois clique em Votar na Assembleia.
3. Agora, já na tela Reconhecimento, você deve preencher todos os dados 
solicitados como: nome, CPF, matrícula/prontuário, Sindicato ao qual pertence, 
local de trabalho, celular, e-mail particular, qual sua empresa, se é ou não asso-
ciado. Não esqueça de usar a barra de rolagem. Assim que concluir essa etapa, 
clique na seta para continuar.
4. Será aberta, então, a tela Ordem do Dia para a avaliação e deliberação acer-
ca da proposta da Pauta Única de Reivindicações e autorização para a diretoria 
do Sindicato fi rmar Acordo Coletivo de Trabalho com as empresas, bem como, 
em caso de rejeição, autorização para a diretoria do Sindicato poder atuar ju-
dicialmente na defesa dos direitos da categoria perante a Justiça do Trabalho. 
Leia-a atentamente também utilizando a barra de rolagem. Ao término de toda 
a leitura, você precisa clicar em “Estou ciente do conteúdo apresentado acima”. 
Depois disso, clique na seta para continuar.
5. Na tela Votação, você escolhe uma das opções para a Pauta de Reivindi-
cações (Aceito, Rejeito, Abstenção) e ainda pode deixar a sua sugestão. Antes 
de terminar, clique em “não sou um robô” (reCAPTCHA) e selecione todos os 
quadrados com as imagens solicitadas. Assim que concluir essa etapa, clique 
na seta.
6. Se tudo estiver preenchido corretamente até aqui, a tela seguinte confi rmará 
que “seu voto foi computado com sucesso” e será gerado um número de proto-
colo. Depois disso é só você clicar em ok e o processo já está fi nalizado.

Saiba como votar: siga o passo a passo



Votação on-line é aberta a trabalhadores da BTobace, Biolins Energia, Salto do Lobo, 
Cemirim, Cernhe, Ferroligas, Solenergias e Usina São João da Estiva

Fique por dentro da Pauta Única

REAJUSTE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
A partir da data base da categoria os 

salários e os benefícios de cunho econômi-
cos constantes do Acordo Coletivo de Tra-
balho e/ou Termos Aditivos serão corrigi-
dos pelo maior índice ofi cial de aferição de 
infl ação medido no período de 12 (doze) 
meses que antecedeu a data base.

Parágrafo único: Dentre os índices ofi -
ciais de aferição da infl ação será consid-
erado o que for maior entre o ICV-Dieese, 
IPC- Fipe, INPC – IBGE, IPCA-IBGE, IGP-
DI ou outro índice que se torne ofi cial e 
mais vantajoso para os trabalhadores na 
respectiva data-base.

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO 
POR RESULTADOS

Será garantido um programa de Partici-
pação nos Lucros e Resultados permanen-
te, condicionado ao alcance de metas, sen-
do certo que as regras para a concessão 
da referida participação serão disciplinadas 
em Acordo Específi co, respeitando sempre 
o que eventualmente consta em acordos 
anteriores ou vigentes.

Parágrafo único: Fica desde já garanti-
da que o pagamento da Participação nos 
Lucros e Resultados corresponderá, no 
mínimo, ao valor pago no ano anterior cor-
rigido pelo maior índice ofi cial de aferição 
de infl ação medido no período de 12 (doze) 
meses que antecedeu a data base, entre o 
IPC- Fipe, INPC – IBGE, IPCA-IBGE, IGP-
DI ou outro índice que se torne ofi cial e 
mais vantajoso para os trabalhadores.

MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS 
DE TRABALHO

Independente das garantias constantes 
das cláusulas de gerenciamento de pes-
soal, manutenção de emprego, quadro 
mínimo, estabilidades específi cas e de-
mais congêneres  dos Acordos Coletivos 
de Trabalho e/ou Termos Aditivos, durante 
todo o período de pandemia e/ou  do es-
tado de calamidade pública, as empresas 
não poderão promover dispensa sem justa 
causa de seus trabalhadores e, deverão 
manter inalterados os salários e benefícios 
pessoais e/ou constantes nos  Acordos Co-
letivos de Trabalhos Termos Aditivos celeb-
rados com o Sindicato.                                              

NEGOCIAÇÃO COLETIVA
A excepcional alteração das cláusulas 

previstas em Acordos Coletivos e Termos 
Aditivos, bem como alteração de jornada de 
trabalho, salários e benefícios em função da 
pandemia e do estado de calamidade públi-
ca, será, obrigatoriamente, negociada com 
o sindicato e, se aprovada, deverá ser dev-
idamente justifi cada, respeitando-se sem-
pre o princípio da boa-fé, da melhoria da 
condição social do trabalhador, da proteção 

da norma mais favorável, da condição mais 
benéfi ca e da primazia da realidade.

Parágrafo primeiro: Qualquer alteração 
da legislação vigente que cause impacto 
em quaisquer das cláusulas previstas nos 
Acordos Coletivos e/ou Termos Aditivos 
será objeto de negociação entre partes, re-
speitados sempre os princípios menciona-
dos no parágrafo anterior.

SISTEMA MEDIADOR
Após assinatura do acordo, em cumpri-

mento às normas da Secretaria do Trabalho 
do Ministério da Economia, o Sindicato re-
alizará a inserção do instrumento coletivo 
de trabalho no SISTEMA MEDIADOR en-
caminhando o número da solicitação corre-
spondente (MR) à empresa.

Parágrafo primeiro: A empresa terá pra-
zo de 5 (cinco) dias para manifestação para 
eventuais correções desejadas, deven-
do fazê-la por e-mail ao Sindicato que, se 
procedente, providenciará a alteração no 
Sistema Mediador.

Parágrafo segundo: Após o prazo acima 
previsto, o Sindicato fará a transmissão de-
fi nitiva do instrumento coletivo e encamin-
hará à empresa o protocolo de transmissão 
para coleta de assinatura dos responsáveis 
que deverá ser devolvido ao Sindicato no 
prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo terceiro: Recebido o docu-
mento acima com as assinaturas corretas, 
o Sindicato terá o prazo de 5 (cinco) dias 
para protocolo no Sistema Mediador, en-
caminhando cópia para a empresa.

Parágrafo quarto: O processo de reg-
istro dos instrumentos coletivos deverá 
ser priorizado pelas partes, que deverão 
cumprir os prazos acordados e facilitar o 
máximo os meios de comunicação entre os 
responsáveis para tornar o processo célere 
e efetivo.

Parágrafo quinto: As partes concordam 
que o presente instrumento coletivo produz 
efeitos desde o início de sua vigência, inde-
pendentemente de seu registro no sistema 
Mediador.   

TRABALHO EM HOME OFFICE
A empresa garantirá a todos o(a)s em-

pregado(a)s em regime de “home offi  ce” 
os mesmos salários e benefícios dos tra-
balhadores que permanecem em regime 
presencial, além dos direitos e garantias 
previstos neste Acordo Coletivo.

Parágrafo primeiro: A empresa for-
necerá todos os equipamentos e insumos 
(computadores, acessórios e sistemas di-
sponíveis) necessários para o trabalho em 
regime “home offi  ce”, sendo a empresa 
responsável pela entrega dos mesmos na 
residência ou em local indicado pelo em-
pregado;

Parágrafo segundo: A empresa reem-
bolsará todas as despesas decorrentes 
do exercício do trabalho no regime de 
“home offi  ce”, incluindo utilização de redes 
de internet, energia elétrica entre outros 
necessários para o desempenho da ativi-
dade;

Parágrafo terceiro: A empresa instituirá 
programa de saúde física e mental, a fi m 
de melhorar a qualidade de vida do(a) em-
pregado(a) em “home offi  ce”;

Parágrafo quarto: A empresa será re-
sponsável pela saúde e segurança do em-
pregado(a) em home offi  ce, proporciona-
ndo condições de trabalho que respeitem 
as normas técnicas para a atividade, espe-
cialmente no que concerne a ergonomia no 
desempenho das atividades;

Parágrafo quinto: O empregado(a) de-
verá cumprir sua jornada normal de tra-
balho contratada durante o período que 
durar o trabalho em Home Offi  ce, inclusive 
cumprindo intervalos inter e intrajornada 
previstos. No caso de ocorrência de horas 
extras as mesmas serão remuneradas nos 
termos pactuados nos Acordos Coletivos 
ou na falta de previsão, conforme legis-
lação vigente.

HOMOLOGAÇÃO
Todas as rescisões contratuais dos tra-

balhadores, independentemente do tempo 
de serviço na empresa, serão homologa-
das pelo Sindicato, comprometendo-se a 
empresa a comunicar ao Sindicato com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias 
para agendamento e disponibilização de 
preposto responsável para acompanham-
ento e orientação do trabalhador.

PRORROGAÇÃO, DATA BASE,
VIGÊNCIA

Independente da vigência prevista no 
Acordo Coletivo de Trabalho, o mesmo será 
prorrogado por mais 1 (um) ano contato a 
partir do término de sua vigência, manten-
do-se a data-base da categoria garantida. 
Parágrafo Único: As cláusulas de reajuste 
de salário e o reajuste de   benefícios (cláu-
sula econômica) terão vigência de um ano 
e serão objeto de negociação na data base 
da categoria.

MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS DO 
ACORDO ANTERIOR

Todas as cláusulas constantes dos Acor-
dos Coletivos e Termos Aditivos anteriores 
serão mantidas e prorrogadas com as dev-
idas correções pelos índices de reajust-
es acordados e atualizadas cronologica-
mente, de acordo com a necessidade de 
cada uma, visando sempre a manutenção 
dos direitos constantes das mesmas 
preservando-se as suas condições até a 
celebração de novo Acordo Coletivo.


