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AS EMPRESAS PAGARIAM 
OS SALÁRIOS QUE BEM 
ENTENDESSEM, SEM FÉRIAS, 
SEM 13° E JORNADAS DE 
TRABALHO QUASE EM  
REGIME DE ESCRAVIDÃO” 

OS (AS)  TRABALHADORES 
(AS)  DEVERIAM  

OLHAR OS SINDICATOS  
E O SINTERC COMO UMA 
“TÁBUA DE SALVAÇÃO”

Em tempos de eleição, 
bem provavelmente os (as) 
trabalhadores (as) ouviram 
muitos (as) candidatos (as) 
“do bem” falando de colocar 
fim nos sindicatos. Se você 
acompanha o jornal Forno e 
Fogão, sabe que não é de 
hoje que os políticos tentam 
essas manobras para preju-
dicar a classe trabalhadora, 
como foi o caso da absurda 
reforma trabalhista. O que 
talvez o (a) trabalhador (a) 
não tenha percebido é que o 
maior interessado em man-
ter os sindicatos atuantes 
não são os (as) sindicalistas, 
mas os (as) próprios (as) tra-
balhadores (as). 

Nossa  soc iedade está 
o rg a n i z a d a  d a  s e g u i nt e 
maneira:  donos das em-
presas e nós, os emprega-
dos (as) delas. A lógica das 

JÁ PAROU PARA PENSAR QUE  
O MAIOR INTERESSADO  

EM MANTER O SINDICATO SÃO OS 
(AS) TRABALHADORES (AS)?

empresas é o lucro, e dos 
( a s )  t r a b a l h a d o r e s  ( a s ) 
vender sua mão de obra e 
com essa renda,  susten-
tar  sua famí l ia .  A engre-
nagem parece func ionar 
perfeitamente, mas não é 
bem assim. 

Acontece que se não exis-
tissem leis para serem cum-
pridas, as empresas paga-
riam os salários que bem 
entendessem, sem férias, 
sem 13° e jornadas de tra-
balho quase em regime de 

escravidão. Num passado 
não muito distante, foi assim 
no País. Então, os sindicatos 
foram reconhecidos pelo Es-
tado após muita luta e então 
as empresas nos aceitaram 
como representantes das 
categorias. Representação 
sacramentada na Constitui-
ção Federal de 1988.

O tempo foi passando e 
muitos (as) trabalhadores (as) 
esqueceram como essa luta 
foi dura. Os sindicatos foram 
tão eficientes que hoje há 

muitos que pensam que es-
ses direitos são intocáveis, 
que não é necessário mais 
sindicatos para garanti-los. 
Um engano grave.

Outros  ( as )  acred i tam 
nas estórias que os sindi-
catos não fazem nada, que 
ninguém precisa dar su-
porte financeiro a eles. E 
foi assim que os empresá-
rios que estão no Congres-
so Nacional implementa-
ram a reforma trabalhista, 
tirando a obrigação de to-
dos os (as) trabalhadores 
(as)  de contribuírem.

Estão conseguindo acabar 
com as instituições sindicais 
e os (as) trabalhadores (as) 
estão acreditando nessas 
balelas. Na Constituição está 
mais do que claro que os 
sindicatos foram criados pa-
ra garantir os direitos sociais 

das categorias e são mais do 
que importantes nas nego-
ciações coletivas, como as 
que o SINTERC está enfren-
tando atualmente. 

Os (as)  trabalhadores (as)  
deveriam olhar os sindica-
tos e o SINTERC como uma 
“tábua de salvação”, pois é 
aqui que estão garantidos e 
seus direitos fiscalizados dia-
riamente. Muitos, infeliz-
mente, estão alienados e não 
entendem (ou não querem 
entender) nossa importância. 
Estão prejudicando a si mes-
mos e às futuras gerações. 
Ainda é possível estar conos-
co, não acredite nas mentiras 
que querem nos enfiar “goela 
abaixo”. Junte-se a nós!

 
DÓRIS ANDRADE DA CRUZ

Diretora  
Presidente do SINTERC
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EMPRESAS OPORTUNISTAS 
BUSCAM ACORDO INDIVIDUAL  

COM TRABALHADORES (AS)  
SEM AUTORIZAÇÃO DO SINTERC

Um dos principais impac-
tos trazidos pela reforma 
trabalhista são alterações 
em relação aos acordos indi-
viduais com os trabalhado-
res (as).  As empresas, de 
forma oportunista, têm ten-
tado realizar muitos desses 
acertos de forma ilegal, fa-
zendo alterações nos con-
tratos sem a assistência do 
SINTERC e, assim, prejudi-
cando a categoria. 

Um exemplo aconteceu re-
centemente. A empresa, co-
mo quem não quer nada,  
propôs a redução de jornada 
e de salário para uma em-
pregada. Mesmo associada 

do SINTERC, ela não entrou 
em contato conosco, aceitou 
passivamente, e estava fi-
cando com um salário menor 
do que o mínimo nacional.  
O Sindicato descobriu a ação 
e não permitiu esse absurdo. 
“Isso só interessa para em-
presa e se o (a) trabalhador 
(a) não questionar, nos co-
municar, não temos como in-

tervir. Imediatamente notifi-
camos as empresas para 
cessar com a prática, sob pe-
na de responder no Judiciário, 
ou enfrentar uma fiscalização 
do Ministério do Trabalho”, 
explica a presidente do SIN-
TERC, Dóris Andrade da Cruz.

Vale dizer que os regimen-
tos internos das empresas 
nem sempre observam a le-
gislação vigente e são escri-
tos sempre de acordo com os 
interesses das empresas, e 

não da categoria. Tais regi-
mentos nunca passam pelo 
crivo do sindicato. “As empre-
sas “estão se achando”, pois 
pressionam os (as) trabalha-
dores (as) com discursinho do 
desemprego, “melhor pingar 
do que secar”, e então fazem 
estas manobras para cima 
dos (as) trabalhadores (as).”

Tais manobras oportunis-
tas demonstram que muitas 
empresas estão realmente 
acreditando que os sindicatos 
vão acabar. Muitos com baixa 
arrecadação já fecharam as 
portas e assim, os patrões 
entendem que estão ganhan-
do o jogo. “Os (as) trabalhado-
res (as) se sentem coagidos 
(as) em aceitar e assinar do-

cumentos, pois via de re-
gra são “ameaçados (as)” 
de forma velada.  Se sen-
tem com medo de perder 
o emprego, e fazem o que 
as empresas querem.”

Mesmo com todas as 
dificuldades, o SINTERC 
está vigilante e indo atrás 
de todas as informações 
de coação e desmandos, 
praticados especialmente 
pelas gerentes de unida-
des, ou até mesmo por 
representantes de RH. “É 
preciso que os (as) traba-
lhadores  (as )  entrem 
sempre em contato co-
nosco para pedir esclare-
cimentos e, se for o caso, 
nossa intervenção.”

ELA NÃO ENTROU  
EM CONTATO CONOSCO, 
ACEITOU PASSIVAMENTE,  
E ESTAVA FICANDO COM UM 
SALÁRIO MENOR DO QUE  
O MÍNIMO NACIONAL.



O final do mês de setembro foi de suma 
importância para os (as) trabalhadores (as) 
de refeições coletivas. A diretoria do SIN-
TERC fez uma força-tarefa e realizou as-
sembleias itinerantes em diversas unida-
des, de cidades de todo o Paraná (veja algu-
mas fotos). Mais uma vez, essa foi a forma 
de trazer os (as) trabalhadores (as) próximos 
do SINTERC, com o objetivo de fazê-los (as) 
discutir nossa pauta de reivindicações fren-
te aos patrões para 2019. Infelizmente, 
muitos (as) ainda não entenderam a impor-
tância de participar dessa luta, que está se 
tornando cada vez mais difícil. 

A presidente do SINTERC, Dóris Andrade 
da Cruz, relata que este ano a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) vai ter que ser 
renegociada, pois com uma nova lei apro-
vada acabam com todos os direitos retroa-
tivos, ou seja, já conquistados e vigentes 
por muitos anos. “Direitos que temos há 
mais de vinte anos terão que ser renego-
ciados. Se o SINTERC não fizer isso, perde-
remos vários deles, como vale alimenta-
ção, assistência média, entre outros.”

Nas assembleias itinerantes, os (as) 
trabalhadores (as) votaram pela manu-
tenção desses direitos conquistados na 
convenção, bem como correção dos salá-
rios, vale alimentação, contribuições para 
a manutenção do sindicato e também a 
outorga de poderes para que o SINTERC 
possa negociar com os patrões. “Eles vi-
rão novamente com o discurso da crise 
para tirar nossos direitos. Sabemos que a 
crise é passageira, por isso não pretende-
mos abrir mão deles. Uma hora a crise vai 
passar, e com certeza esses direitos não 
serão devolvidos.”

A negociação será feita em sintonia 
com os sindicatos do Sul - uma frente 
forte para garantir direitos nas conven-
ções coletivas do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. “É como vamos en-
frentar as falácias patronais, de forma 
unida e coesa. Os  (as)   trabalhadores (as)   
tem que ficar atentos e colocar na cabeça 
que um emprego sem direitos é escravi-
dão. Não devem jamais aceitar a pressão 
a coação das empresas”. 

DEFINEM FUTURO 
DA CATEGORIA

ASSEMBLEIAS REALIZADAS: 
TRABALHADORES (AS)

KLABIN - PROJETO PUMA - EMPRESA SODEXO

KLABIN - PROJETO PUMA - EMPRESA SODEXO

KLABIN - PROJETO PUMA - EMPRESA SODEXO

NUTRIEST ALIMENTOS -UNIDADES  
FURGÃO IBIPORÃ, MAGAZINE LUIZA E NOVEL SANDOZ - SODEXO

PARANAGUÁ - EMPRESA RISOTOLÂNDIA

PARANAGUÁ - EMPRESA RISOTOLÂNDIA
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UNIDADE ADÍLIA, 
 CIDADE DE MARINGÁ

UNIDADE ATLAS, CIDADE  
DE PATO BRANCO, EMPRESA SAPORE

UNIDADE MINORGAN, CIDADE DE 
MANDAGUARI, EMPRESA RISOTOLÂNDIA

3 Reajuste do Piso geral
3 Horas extras extraordinárias com 60%
3 Adicional noturno com 30%
3 Cartão alimentação ou vale compra
3 Tíquete refeição
3 Assistência médica  
      com mensalidade de R$ 25

3 Estabilidade da gestante
3 Manutenção do intervalo      intrajornada de 1 hora
3 Participação dos sindicatos nas             negociações coletivas

CONFIRA ALGUMAS DAS REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA

“DIREITOS QUE TEMOS HÁ 
MAIS DE VINTE ANOS TERÃO 

QUE SER RENEGOCIADOS. 
SE O SINTERC NÃO FIZER 

ISSO, PERDEREMOS 
VÁRIOS DELES, COMO VALE 

ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA 
MÉDIA, ENTRE OUTROS.”

UNIDADE JBS, CIDADE DE  
CAMPO MOURÃO, EMPRESA NATURAS
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OUTUBRO ROSA:  
TRABALHADORA DE PARANAGUÁ 

CONTA A SUA VITÓRIA  
CONTRA O CÂNCER DE MAMA 

ANTES DEPOIS

10 anos de Outubro Rosa - 
mês conhecido mundialmen-
te por ações afirmativas rela-
cionadas à prevenção e diag-
nóstico precoce do câncer de 
mama - começa com diver-
sas atividades por todo o Pa-
ís, no Paraná, mas com um 
alerta preocupante. De acor-
do com a Sociedade Brasilei-
ra de Mastologia (SBM) hou-
ve uma queda acentuada do 
número de mamografias re-
alizadas pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) em vários es-
tados do Brasil. Trabalhadora, 
não deixe de fazer os exames 
preventivos no serviços de 
saúde e também o autoexa-
me das mamas em casa!

Nesta edição, mostramos 
a importância de quem se 
preocupa em fazer os exa-
mes e assim, ter um diag-
nóstico precoce da doença, 

fundamental para a cura. A 
merendeira da Risotolândia, 
em Paranaguá, Daniele Nas-
cimento dos Santos, lutou 
com muita garra e perseve-
rança contra a doença. Um 
exemplo para a categoria!  

No início do ano passado, 
durante o banho, ela fazia o 
a u t o e x a m e  d a s  m a m a s 
quando encontrou nódulo em 
uma delas. Foi fazer uma 
consulta particular e o médi-

co disse que não era nada. 
Ainda desconfiada e se sen-
tindo desconfortável, foi até o 
SUS para fazer uma nova 
mamografia. “Fiz a biópsia no 
dia 27 de março, o câncer 
maligno foi confirmado. Fiz a 
quimioterapia e o nódulo es-
tava com 26 milímetros. Na 
consulta, o nódulo já estava 
com 3 centímetros. Como 
não reduziu, fiz a retirada da 
mama, nova quimioterapia e 

40 sessões de radioterapia.”
Ela se lembra da tristeza 

que foi quando, nas primeiras 
sessões de quimio, viu seu 
cabelo cair. Depois da cirurgia, 
relata como foi complicado 
ver que estava sem um dos 
seios. “Na primeira quimio, 
pensei muito em desistir. Pa-
ra uma mulher, é muito difícil, 
a queda de cabelo, se olhar 
no espelho e ver que está fal-
tando um pedaço de você.”

Para enfrentar todas es-
sas dif iculdades,  contou 
com a força dos familiares, 
filhos, amigos, a equipe da 
Risotolândia e do RH da 
empresa. “Por cinco meses, 
só queria ficar sozinha, foi 
um dos momentos mais 
desafiadores da minha vida, 
mas com o suporte de to-
dos, venci a doença.”

Aos 42 anos, depois de 
enfrentar essa luta, ela deixa 
uma mensagem de espe-
rança para este Outubro Ro-
sa. “Digo para as trabalha-
doras ficarem firmes, man-
ter a cabeça erguida, colocar 
Deus, a família e os amigos 
em primeiro lugar e seguir 
em frente. Sempre faça os 
exames preventivos, vá ao 
médico, procure apoio, por-
que a doença fica para trás! 
Nós vencemos!”
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As mulheres brasileiras são 
a maioria (53%) entre os eleito-
res nas eleições presidenciais, 
com o segundo turno marcado 
para o dia 28 de outubro. E são 
sempre as que mais votam. 
Um direito recente, adquirido 
em 1932. Querendo, elas po-

dem decidir quem presidirá o 
país em um dos momentos 
mais difíceis e perigosos após 
a ditadura militar. A democra-
cia, que muitos vêem ameaça-
da pelo ressurgimento de uma 
extrema direita militarista e 
violenta, poderá ser salva gra-

ças às mulheres.
Elas começaram a se mexer 

com força, como indica movi-
mentos no Facebook, como o 
#elenao - inclusive abraçado 
por diversas artistas e celebri-
dades - que já coletou mais de 
um milhão de assinaturas na 
rede social. É uma aposta fe-
minina contra o ressurgimento 
de uma política que visa resol-
ver os problemas deste con-
vulsionado continente com 
balas, oferecendo a violência 
como um talismã para a solu-
ção de todos os males.

Sempre apostei em uma so-
lução positiva para este país, 
mesmo quando tudo parecia fi-
car política e socialmente som-
brio. Quando, meses atrás, soa-
vam como luto os sinos da abs-
tenção nas eleições, alcançando 
40% do eleitorado, continuei 
acreditando que, no final, a sen-

satez triunfaria, sob pena de co-
locar o país diante de um abismo 
com sérias repercussões eco-
nômicas e morais que acabam 
atingindo sempre os mais frá-
geis. Mas o senso de responsa-
bilidade está vencendo.

Uma vez terminadas as elei-
ções, cuja aposta espero que 
seja naquele que defende os 
melhores valores desta socie-
dade que quer viver em paz, 
poderemos ver o peso real que 
o voto feminino teve contra os 
fantasmas da intolerância e do 
populismo. As mulheres, afinal, 
vivem umbilicalmente ligadas à 
vida real, à dor de cada dia. Elas 
são as maiores vítimas da vio-
lência dentro e fora de casa.

Um movimento feminino 
contra o candidato que amea-
ça incendiar o país com a vio-
lência e com nostalgias de gol-
pes militares é a melhor de-

monstração de que a mulher, 
desde o Homo Sapiens, conti-
nua a ser a defensora da vida 
que nela é gerada.  A mulher, 
apesar de ter sido estigmati-
zada com o selo da fragilidade, 
sempre se revelou mais forte 
que o homem, principalmente 
nas horas de dor e derrota. 

A política é feminina, assim 
como a democracia. E no Bra-
sil, poderão ser as mulheres 
que devolverão a esperança a 
esta sociedade amargurada e 
irritada. A liberdade, como a 
igualdade, é profundamente 
feminina, e as mulheres brasi-
leiras estão lutando para que 
não acabem profanadas nas 
garras da intolerância, que é a 
bandeira de todos os famin-
tos e sedentos de violência.

JUAN ARIAS
adaptado do jornal El País

MULHERES VÃO 
DECIDIR AS ELEIÇÕES
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NELY DE BESSA 
(RISOTOLANDIA, 
CIDADE  
DE PALMIRA)

MAIS UMA ASSOCIADA DO SINTERC 
RECEBEU O KIT GESTANTE  

QUE TRAZ ECONOMIA E CONFORTO 
PARA AS MAMÃES: CONFIRA QUEM 

RECEBEU O BENEFÍCIO:

VOCÊ NO JORNAL FORNO E FOGÃO!
QUER APARECER EM NOSSO INFORMATIVO COM SUA EQUIPE TRABALHANDO  

OU ATÉ NO SALÃO DE BELEZA? MANDE-NOS SUA FOTO! ESSE ESPAÇO É PARA VOCÊ!

Unidade Fiasul, cidade de Toledo,  
empresa Naturas

Unidade J. Macedo, 
cidade de Londrina, empresa GR

VISITAS DO SINTERC 
(Confira as unidades que os diretores estiveram para apresentar o nosso trabalho)

Claudete Francisco visita  
Espaço dos Pés Perfeitos em Londrina

Lourdes do Carmo Felipe visita  
salão da Luh em Rolândia

Maria Aparecida Ferreira visita  
salão Márcia Cardoso em Arapongas

Ana Flávia visita  
salão da Luh em Rolândia

PARA ENVIAR AS FOTOS 43 99694-9135    |    43 99916-9831


