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NAS MÃOS DO PATRÃO
Trabalhadores (as) não  
associados (as) “ficam ao léu”  
sem suporte do SINTERC. PÁG. 4

SALÁRIO TOTAL
Merendeiras negam proposta  
de receber apenas 60% do salário  
durante recesso escolar. PÁG. 8

EM DEFESA
Sindicato aciona justiça e  
conquista assistência médica  
para trabalhadores (as). PÁG. 5

NO AMBIENTE DE TRABALHO!

“CHEFINHOS  
AUTORITÁRIOS”
CUIDADO COM A PRESSÃO DOS

 PÁGINA. 06
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O (a) trabalhador (a) pode até não 
conhecer, mas existem diversas enti-
dades altamente representativas 
para a sociedade brasileira que estão 
atentas e se movimentando contra 
as arbitrariedades da reforma traba-
lhista. Uma lei que foi tão prejudicial 
ao povo brasileiro e que não pode se 
perpetuar como um instrumento que 
assalta todos os nossos direitos, 
muitos conquistados pelos sindica-
tos, como é o caso do SINTERC. 

A Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra) é uma dessas entidades 
que atua de forma série em defesa 
dos interesses da sociedade. Em 
seu próprio estatuto já fica claro sua 
ação em prol do “trabalho humano, 
pelo respeito à cidadania e pela im-
plementação da justiça social, pug-
nando pela preservação da morali-
dade pública, da dignidade da pes-
soa humana, da independência dos 
Poderes e dos princípios democráti-
cos”. Tudo o que a reforma trabalhis-
ta está tentando nos tirar. A asso-
ciação não se omite, debatendo e 
questionando essa nova lei.  

Portanto, o olhar no direito proces-
sual que a Anamatra dá é muito im-
portante, pois se trata  das decisões 
judiciais, ou seja, é a forma de concre-
tizar os direitos trabalhistas que são 
questionados e que chegam nas ins-
tâncias judiciais. Estamos avançando 
pois algumas decisões judiciais já fa-
vorecem os (as) trabalhadores (as). E 
com certeza é fruto de ações organi-
zadas por estas entidades.

Assim como a Anamatra, a maio-
ria das instituições - tais como fede-
rações e confederações - estão 
atentas aos absurdos da reforma 
trabalhista, acionando o sistema ju-
diciário para questionar perdas de 
direitos. É fundamental que este ti-
po de ação destas entidades conti-
nuem, pois nós sindicatos de base, 
estamos aqui no dia-a-dia, presen-
ciando o sofrimento e as perdas dos 
(as) trabalhadores (as), e muitas ve-
zes dependemos de alguma decisão 
judicial já concretizada para acionar 
o judiciário, pois se perdemos uma 
ação, somos  passivos de pagar ho-
norários de sucumbência.

É bom, portanto, que o (a) traba-

lhador (a) saiba que estamos acio-
nando sim o judiciário contra alguns 
desmandos, com muita cautela, pois 
o que queremos é sempre resulta-
dos positivos. Não podemos fazer 
aventuras jurídicas, já que isto pode 
sair caro para o SINTERC. No entan-
to, tem muitas empresas que estão 
achando que “agora podem tudo”  e 
cometem absurdos  com a catego-
ria. Contra estas empresas estamos 
atuando com veemência e entrando 
sim com as ações.

Bem, se de um lado está o SIN-
TERC e diversas entidades atuando 
firme contra a reforma trabalhista. 
Do outro cabe ao trabalhador (a) 
também fazer sua parte, se asso-
ciando, denunciando irregularidades 

e mostrando força como categoria. 
Mais importante que manter o em-
prego, é manter os direitos. Para ter 
empregos de qualidade com salários 
dignos e benefícios dependemos 
das leis e da convenções coletivas. 
Todos necessitam pensar que os 
sindicatos “ainda” são as entidades 
que realmente estão do lado dos 
(as) trabalhadores (as) e ir com tudo 
para cima das empresas. 

Pense bem: um (a) trabalhador (a) 
sindicalizado e ativo pode mudar es-
se cenário perigoso que vivemos. 
Não fique omisso e esteja conosco.

DÓRIS ANDRADE DA CRUZ  
DIRETORA PRESIDENTE DO SINTERC

VOCÊ NÃO ESTÁ 
SOZINHO (A) 

Entidades sérias lutam contra 
REFORMA TRABALHISTA

Todos necessitam pensar que os sindicatos 
“ainda” são as entidades que realmente 
estão do lado dos (as) trabalhadores (as) e 
ir com tudo para cima das empresas.”
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Foram diversas promessas 
do governo não cumpridas, 
para não dizer mentirosas, a 
respeito da reforma traba-
lhista. A Lei 13467/2017 foi 
empurrada goela abaixo da 
população brasileira que co-
meça a sentir seus nefastos 
efeitos colaterais. Por outro 
lado, em pouco mais de seis 
meses da sua vigência o que 
se vê são diversas entidades 
séries buscando alternativas 
para reverter - no campo ju-
rídico - as perdas que vieram 
como uma avalanche para os 
trabalhadores. 

Nesta  ed ição  do  jo rna l 
Forno e Fogão, realizamos 
uma entrevista com o presi-
dente da Associação Nacio-
nal dos Magistrados da Jus-
tiça do Trabalho (Anamatra), 
Guilherme Guimarães Feli-
ciano,  que tem participado 
ativamente com a entidade 
apresentando propostas no 
campo do direito processual 
e material contra a reforma, 
inclusive com algumas delas 
já tramitando no Congresso 
Nacional.  “Nós praticamen-
te reescrevemos a CLT, res-
gatando o que de melhor 
havia no texto dela, anterior 
à lei ,  e,  em vários pontos, 

procuramos avançar”, rela-
tou ele recentemente. Confi-
ra a entrevista. 

Jornal Forno e Fogão -  Como 
a Anamatra avalia até aqui o 
impacto da Reforma Trabalhis-
ta junto aos trabalhadores? 

Guilherme Feliciano - A re-
forma trabalhista prometia 
três coisas: mais segurança 
jurídica, dinamização da eco-
nomia e redução do número 
de ações (trabalhistas). Seis 
meses da sua vigência e não 
tivemos a dinamização da 
economia, o emprego não se 
robusteceu, houve aumento 
da ocupação informal e es-
tamos sem segurança jurídi-
ca. Temos 25 ações diretas 
de inconstitucionalidade que 
foram ajuizadas em face da 
lei da reforma trabalhista, 
muitas dúvidas e decisões 
conflitantes. 

JFF - Como a Anamatra está 
atuando para contrapor a Lei 
13467/2017?

G.F - A Anamatra tem ten-
tado trabalhar nessa matéria 
tanto no plano do direito ma-
terial como do direito proces-
sual. No plano do direito mate-
rial, deverá apresentar breve-
mente um anti-projeto de lei 
que tratará de proteger o tra-
balhador contra os efeitos ne-
fastos da automação.  No 
campo processual, temos feito 
várias propostas, algumas já 

tramitam no Congresso, e 
muitas delas já  foram incor-
poradas pelo Estatuto do Tra-
balho, que hoje está sendo 
discutido no Senado Federal à 
partir da Comissão da Legisla-
ção Participativa. 

São vários projetos de Lei 
tramitando que trariam sensí-
veis progressos à proteção so-
cial dos trabalhadores, na visão 
da Anamatra. O que já referi-
mos são referentes à ação pro-
mocional trabalhista, o próprio 
capítulo processual do Estatuto 

do Trabalho, que efetivamente 
recuperaria uma série de per-
das que vieram com essa Lei. 

JFF - Mais algum projeto im-
portante que vale a pena citar? 

G.F - A regulamentação de um 
fundo do poder judiciário da 
União, proposta da Anamatra 
que recentemente obteve voto 
favorável. Ela servirá basicamen-
te para a modernização do poder 
judiciário em instalações, treina-
mento de pessoal, informatiza-
ção, tudo isso sem impacto no 
orçamento. Esse projeto está 
adiantado, sendo um reforço pa-
ra a Justiça do Trabalho e, por-
tanto, para os trabalhadores. 

JFF - Como os trabalhadores 
podem ajudar nesse movimen-
to da Anamatra? 

GF - A importância na mobi-
lização dos trabalhadores e 
suas representações, inclusive 
sindicatos, para que esses 
projetos sejam aprovados é 
essencial. O fato do trabalha-
dor e suas entidades se cons-
cientizarem em relação a es-
ses projetos e nos auxiliarem 
para que essas alterações 
ocorram o mais rápido possí-
vel é algo de suma importância 
para o futuro do País.  

“PRECISAMOS DOS TRABALHADORES  
PARA APRESENTAR PROJETOS  

CONTRA A REFORMA TRABALHISTA”

Entrevista- Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra

SINTERC ENTREVISTA
Guilherme Feliciano, presidente da Anamatra

Esse projeto  
está adiantado,  

sendo um reforço  
para a Justiça  
do Trabalho e,  

portanto, para os 
trabalhadores
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AGORA NÃO 
TEMOS MAIS 

SINDICATO?
Trabalhadores não associados  

“FICAM AO LÉU” SEM SUPORTE DO SINTERC 
Desde novembro de 2017,  

com a chegada da tal “reforma 
trabalhista” (lei 13.467/20170), 
uma frase constante ecoa nos 
atendimentos entre o SINTERC 
e os (as) trabalhadores (as) não 
associados (as):  “Agora não te-
mos mais sindicato”. 

Outra situação comum é 
quando o (a) associado (a) pe-
de desfiliação sindical e  nos 
procura questionando: “por 
que os anos pagos anterior-
mente não me dão direito ao 
atendimento?” Há questiona-
mento até no momento de 
trabalhadores (as) que solici-
taram desfiliação sindical e 
estavam inseridos nos grupos 
de WhatsApp.   

A nossa entidade sindical 
permanece e mantém sua 
estrutura mais enxuta após a 
implantação da nova lei, como 
já é de conhecimento da cate-
goria. Ocorre que a partir das 
mudanças na legislação, os 
descontos a título de contri-
buições sindicais só poderão 
ser descontadas em folha de 
pagamento mediante autori-
zação expressa do (a) traba-
lhador (a). É o (a) trabalhador 
(a) que decide se vai querer 
pagar o seu sindicato e ser re-
presentado pela entidade sin-

dical ou não, tanto para as 
mensalidades associativas 
mês a mês como para a con-
tribuição sindical anual.

Desta forma, foram aber-
tos precedentes para que a 
entidade sindical também se 
posicionasse e reformulasse 
sua forma de trabalhar, pois 
só conseguimos atuar se ti-
vermos condições financei-
ras para prestar atendimen-
to, seja ele pessoal ou virtu-
a l .  O p t a m o s  e m  p re s t a r 
atendimentos e “privilegiar” 
os (as)  trabalhadores (as) 
que são associados (as) do 
SINTERC.

Em seis meses de nova le-
gislação, várias denúncias 
chegaram ao SINTERC em que 
empresas queriam adotar al-
gumas medidas pautadas na 
nova lei, que dispõe da neces-
sidade de negociação com o 
sindicato laboral e em desa-

cordo com o que preconiza a lei 
, mas sem nos comunicar, des-
respeitando principalmente a 
Convenção Coletiva. Essas 
medidas iriam precarizar e 
adoecer ainda mais os (as) 
nossos (as) trabalhadores (as). 

Outro exemplo que está 
sendo bem questionado é que 
com a introdução da lei, as ho-
mologações das rescisões tra-
balhistas que ocorriam no sin-
dicato, agora são realizadas na 
empresa. Exceto nos casos em 
que o Sindicato tenha estabe-
lecido sua Convenção Coletiva. 

Lembrando que na nossa 
categoria a obrigatoriedade 
para para os (as) trabalhado-
res com mais de 1 ano de tra-
balho permanece, desde que 
seja associado (a). A nossa 
Convenção Coletiva está em 

vigência até 31/12/2018.
Notaram a importância 

desse documento?   Em um 
momento de perdas e prejuí-
zos, a nossa Convenção Cole-
tiva conseguiu garantir a to-
dos (as) os (as) trabalhadores 
(as) seus direitos, que foram 
conquistados anos a anos em 
negociação coletiva com o 
sindicato patronal.

infelizmente o (a ) trabalha-
dor (a) só entende a necessi-
dade de ser associado (a) do 
sindicato no momento em que 
é dispensado pela empresa ou 
pede demissão; ou quando há 
afastamento previdenciário e 
suspendem o convênio médi-
co, direito esse conquistado 

pelo SINTERC. O (a) trabalha-
dor (a) fica perdido com a falta 
de informações, com os valo-
res constantes no Termo de 
Rescisão, com valores não pa-
gos é um de turbi lhão de 
questionamentos. 

Fazendo um cálculo simples: 
o valor pago ao mês para ser 
sócio (a) é de R$ 16,23 (para 
quem recebe o piso), isso ao 
ano representa R$ 194,76 que 
muitas vezes é revertido em 
forma de benefícios aos (as) 
associados (as) com toda a 
nossa estrutura a disposição. 
Se você já precisou de algum 
serviço de advogado, sabe bem 
os valores que são cobrados de 
honorários ou por uma consul-
ta. Faça uma pesquisa!

 “Agora não temos mais sin-
dicato?”, isso depende de cada 
trabalhador (a), pois nós somos 
os representantes desta enti-
dade, mas o sindicato se faz de 
trabalhadores conscientes (as) 
que anseiam por condições 

melhores de trabalho, sa-
lários mais dignos e 

respeito. 

POR ELIANE  
NASCIMENTO



SINTERC  

ACIONA JUSTIÇA E 

CONQUISTA 

ASSISTÊNCIA 

MÉDICA PARA 

TRABALHADORES 

(AS); EMPRESA 

ALTEROU
DOCUMENTO  

E DESCUMPRIA 

CCT
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A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é funda-
mental na garantia do direitos dos trabalhado-
res (as). Entretanto, nem sempre as empresas 

estão dispostas à cumpri-la e assim acabam prejudi-
cando toda a categoria. Um total desrespeito contra 
aqueles (as) que fazem o trabalho acontecer. 

Recentemente, o SINTERC enfrentou mais uma 
intransigência clara envolvendo a CCT. A empresa 
Nutriana, com sede em Cambé, não esta-
va respeitando a cláusula de assistência 
médica obrigatória. “Fizemos uma notifi-
cação extra-judicial e mesmo sendo notifi-
cada pelo Sindicato de forma administrati-
va, eles continuaram desrespeitando a con-
venção sindical”, explica a diretora presidente, 
Dóris Andrade da Cruz. 

O próximo passo dado pelo SINTERC foi en-
trar com uma ação judicial (AUTOS N° 000939-
26.2017.5.09.0513). No processo, uma surpre-
sa: a empresa apresentou um documento que 
apontava que os trabalhadores (as) não queria a 
assistência média. “Foi estranho porque alguns 
(as) trabalhadores (as) nos informaram que 
não assinaram tal documento. Já com o pro-
cesso em andamento, a juíza determinou 
que a Nutriana implementasse com o con-
vênio médico. Para ter certeza de que os 
(as) trabalhadores (as) teriam liberdade de 
escolha, mandou fazer uma reunião com eles 
(as), com a presença do Sindicato. A reunião 
aconteceu no dia 26 de junho. Vale dizer:  não 
importa se apenas um (a) trabalhador(a), por 
exemplo, quer o convênio, a empresa é obrigada a 
disponibilizar o benefício, independente de quan-
tos (as) fizerem a adesão.

“Demorou quase um ano para termos uma 
decisão, mas saímos vitoriosos, e mais uma vez 
ficou provado que a convenção coletiva tem for-
ça de lei. A sentença foi favorável aos (as) traba-
lhadores (as) e a empresa é obrigada a manter 
um convênio e assistência médica para os (as) 
trabalhadores (as), independente de quantas 
adesões tiver”, ressalta Dóris. 

Agora, a  empresa está finalizando o contrato 
com uma prestadora de serviços de assistência 
médica e os (as) trabalhadores (as) terão mais 
este direito garantido. “Isso só aconteceu por-
que o Sindicato acionou a Justiça do Trabalho, 
caso contrário a empresa não iria cumprir a 
convenção do sindicato”.

Demorou quase um ano 
para termos uma decisão, 
mas saímos vitoriosos, e 
mais uma vez ficou provado 
que a convenção coletiva 
tem força de lei”
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Na hierarquia das empresas, quem 
está acima dos trabalhadores (as) 
“chão de fábrica” ou no caso das pe-
quenas empresas, os próprios pro-
prietários, muitas vezes tem a con-
vicção que “podem tudo”, ainda mais 
depois que a reforma trabalhista foi 
aprovada. Na prática, isso significa 
que houve um retrocesso muito 
grande nas relações de trabalho. 

Para a presidente do SINTERC, 
Dóris Andrade da Cruz, a pressão dos 
patrões ganha muita força quando 
os assuntos são jornada de trabalho 
e redução de postos de emprego nas 
unidades. “Os trabalhadores (as) re-
clamam que se tiram pessoas e não 

colocam ninguém no lugar. Agora, 
eles fazem horas extras mais não re-
cebem, algumas vezes fazendo duas 
ou três horas a mais.” 

São muito “chefinhos” autoritários 
que os trabalhadores (as) enfrentam 
no dia a dia, algumas vezes tentando 
impor situações bem prejudiciais à 
categoria. “Os (as) trabalhadores (as) 
devem sempre desconfiar quando 
mandam assinar documentos e não 
dão cópia e não deixam elas ler o 
conteúdo. Geralmente são docu-
mentos nos quais abrem mão de ho-
ras extras. Ou mandam assinar a fo-
lha ponto sem estar de acordo com a 
realidade, para não pagar essas ho-

ras. Eles também impõem a assina-
tura do aviso de férias de forma re-
troativa, entre vários outros casos”.

Para Dóris, é fundamental que os 
(as) trabalhadores (as) não se cur-
vem à tantas arbitrariedades. Se 
houver união dentro das unidades, 
as empresas vão recuar, pois preci-
sam da mão de obra para atender 
seus clientes. Isso é uma força enor-
me! “Não podemos ter medo de ser-
mos demitidos (as)! Ainda temos a lei 
que nos protege em caso da demis-
são, tanto na CLT quanto na Conven-
ção do Sindicato. Vale ressaltar que 
nós mulheres somos, maioria em 
várias profissões, porém com salá-

rios sempre menores que os da ca-
tegoria que tem  maioria de homens. 
Acredito que nós mulheres temos 
que lutar para garantir mais direitos 
e melhores salários”.

Por fim, a diretora presidente do 
Sindicato bate na tecla que as demis-
sões em massa são contra a lei e 
sempre que a empresa demitir por-
que há lutas de direito, terá que cum-
prir com a legislação trabalhista. “Te-
rão que pagar o aviso prévio, 13° sa-
lário, férias proporcionais e vencidas, 
multa do FGTS. Além disso, podemos 
sacar o FGTS e entrar com o seguro 
desemprego, sem contar o vale ali-
mentação referente ao aviso.”

“CHEFINHOS AUTORITÁRIOS”  
NO AMBIENTE DE TRABALHO! 

SEM MEDO, DENUNCIE AO SINTERC!

“Trabalhadores (as) não se curvem à 
tantas arbitrariedades. Se houver união 

dentro das unidades, as empresas vão 
recuar, pois precisam da mão de obra 

para atender seus clientes. 
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Esposa do Associado Matos Ribeiro Fernandes - Adilia - Londrina Cristiana P. dos Santos - Sapore - Usina Florestopolis

CONFIRA QUEM 
RECEBEU O  
KIT GESTANTE 
DO SINTERC: UM 
SUCESSO ENTRE 
AS MAMÃES!

DIRCE GUSMÃO: “ARREGACEI AS MANGAS 
E ME REALIZEI NESSE TRABALHO!”

Televisão: deixei de 
assistir há muito tempo

Comida preferida: 
macarrão e saladinha  
de almeirão

Em casa: só descanso

Um passatempo:  
ficar no celular

Um sonho: que a família 
continue  bem e feliz

Nem tudo na vida acontece 
da forma que gostaríamos, 
mas muitas vezes, como diz o 
ditado, do “limão fazemos uma 
limonada”. A chefe de cozinha, 
Dirce Gonçalves Gusmão, não 
estava numa fase nada boa em 
sua vida há 20 anos, quando 
entrou na Apetit. Entretanto, 
resolveu encarar o emprego 
como um novo desafio, deu a 
volta por cima e conquistou 
muito para sua família: “Tenho 
braço forte e por isso cheguei 
até aqui!”, ressalta ela. 

Londrinense, Dirce trabalha-
va numa empresa de tecela-
gem quando deixou o emprego 
para se dedicar aos dois filhos 
pequenos. Em 1997, devido a 
situação financeira da família, 

precisou a voltar para o merca-
do de trabalho, ingressando co-
mo auxiliar de cozinha na Apetit. 
“Não estava animada quando 
entrei, o trabalho é pesado pra 
se adaptar, foi difícil”, relembra. 

Ela começou  na unidade da 
antiga Herbitécnica, onde traba-
lhou por apenas sete meses. Lo-
go foi transferida para a unidade 
da Pado, estava na inauguração 
da cozinha, e ficou por oito anos. 
“Me convidaram então para se 
tornar cozinheira líder na unidade 
da Atlas, encarei, e fiquei por cinco 
anos. Depois, retornei para Pado 
agora já como chefe de cozinha, 
onde estou até hoje.”

Atualmente, Dirce coordena 
uma cozinha com oito traba-
lhadoras e, junto com sua equi-

pe,serve 750 refeições na hora 
do almoço. “Entrei na empresa 
em baixo astral, por acaso, com 
criança pequena em casa e 
marido com problema...mas ar-
regacei as mangas e hoje sou 
uma pessoa muito realizada 
neste trabalho.”

Organizada e disciplinada na 
cozinha, Dirce é uma grande lí-
der, sabe lidar com as compa-
nheiras, e se orgulha da sua 
profissão. Sindicalizada há 10 
anos, ela utiliza alguns benefí-
cios com mais frequência, co-
mo o cartão da farmácia e sa-
lienta a importância do SIN-
TERC para a categoria. “Sempre 
digo para as meninas aqui da 
unidade que para esclarecer as 
dúvidas sempre procurar o Sin-

dicato, porque ele está aberto 
para sentar e explicar tudo que 
é importante. Minha filha é pro-
fessora de ciências sociais e 
sempre me diz para eu não de-
sistir do Sindicato, principal-
mente devido a situação atual 
de governo do País”. 

E falando de família, Dirce é 
casada há 33 anos com Rogé-
rio Gusmão, que trabalha como 
porteiro. Como ela mesmo já 
disse, a sua filha mais velha, 
Franceline Priscila Gusmão, é 
professora formada, enquanto 
o caçula, Rogério Gusmão Ju-
nior, cursa geografia na UEL.  
“Conquistei minha casa própria, 
minha filha está formada, meu 
filho na faculdade, tenho carro, 
minha moto, acho que progre-
di... Pretendo continuar traba-
lhando mesmo depois que a 
minha aposentadoria sair, se a 
saúde me permitir, claro.”

PINGUE-PONGUE

Entrei na empresa em baixo astral,  
por acaso, com criança pequena em casa 
e marido com problema...mas arregacei 
as mangas e hoje sou uma pessoa muito 
realizada neste trabalho.”
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O SINTERC faz um trabalho 
forte, continuado e extrema-
mente representativo com as 
merendeiras na cidade de Pa-
ranaguá. Na sexta-feira, dia 
29 de junho, a diretora presi-
dente do Sindicato, Dóris An-
drade da Cruz, juntamente 
com o assessor jurídico, Gus-
tavo Hummel, estiveram na 
cidade para realizar uma As-
sembleia Geral Extraordinária 
junto com as trabalhadoras, 
no Auditório da Secretaria 
Municipal de Educação.

Na pauta, de interesse da Ri-
sotolândia, um acordo de re-
cesso escolar, em que  a em-
presa fez uma proposta que 
durante o período em que as 
merendeiras estiverem em ca-
sa - já que não há aulas - elas 

recebam apenas 60% dos dias 
do recesso. Participaram da 
Assembleia 16 trabalhadoras. 

Como não poderia ser dife-
rente, houve a reprovação da 
proposta da Risotolândia pelas 
trabalhadoras que estavam 
presentes na Assembleia e, 
assim, o Sindicato não assina-
rá o referido acordo. “Não se 
trata de um acordo de interes-
se das merendeiras  receber 
apenas 60% dos dias de reces-
so, o interesse é somente da 
empresa. Para elas, o impor-
tante é receber o salário inte-
gral durante o recesso escolar”, 
salienta a diretora presidente, 
Dóris Andrade da Cruz. 

Dóris ressalta ainda o traba-
lho bem forte de base que está 
sendo feito em Paranaguá, o 

MERENDEIRAS DE PARANAGUÁ NEGAM 
PROPOSTA DE RECEBER APENAS 60% 
DO SALÁRIO DURANTE RECESSO ESCOLAR

que faz com que elas se tornem 
bem críticas frente à intransi-
gência dos patrões ou quando 
acontecem propostas que fe-
riam a CCT e, consequentemen-
te, os direitos adquiridos de toda 
a categoria. “Elas são bem parti-
cipativas, nos comunicamos 
bastante online para sanar dúvi-
das e resolver problemas. Po-
rém, ainda há muitas com medo 
de comunicar as irregularidades 
para o Sindicato, porque temem 
perder o emprego. Isso ainda as 
fragiliza bastante, mas posso di-
zer que de forma geral dão uma 
resposta boa para o SINTERC.”

Por fim, vale dizer que muitos 
desses resultados também foi 
possível graças a uma capacita-
ção feita especialmente para 
elas no ano passado. “O treina-
mento para entender conceitos 
e ações sindicais foi bastante 
produtivo. Elas  tiveram a opor-
tunidade de se reconhecer como 
classe trabalhadora, são mais 
conscientes e mais atentas aos 
seus direitos. Tanto que desta 
vez reprovaram uma proposta 
que vinham aprovando ao longo 
dos anos, sem questionar. Este 
resultado foi uma surpresa.”


