
ESPECIAL PARA OS TRABALHADORES
DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

dores permaneceram na empre-
sa. O sindicato passou a ser muito 
respeitado pelos trabalhadores e 
trabalhadoras, por sua luta, sua ca-
pacidade unir, organizar e dirigir a 
categoria. Hoje temos uma Sede 
Própria, outra Recreativa, diretores 
preparados para a luta, e principal-
mente, uma categoria que confia 
no sindicato como seu grande ins-
trumento de luta. E é aí que reside 
a nossa força! 

Nos dirigimos a vocês, porque 
não podemos ficar calados diante 
da dura realidade que vocês en-
frentam na fábrica de Vitória de 
Santo Antão. Não podemos aceitar 
tamanhas diferenças de tratamen-
to entre os trabalhadores de uma 
mesma empresa. Nada justifica 
isso! A não ser a sanha de lucro fru-
to da exploração da força de traba-
lho de vocês! É possível que os Di-
retores da Empresa aí, não tenham 
a mesma formação que os daqui. 
Mas a Matriz da Empresa não pode 

deixar de saber estas diferenças de 
tratamento, para as mesmas fun-
ções e as mesmas finalidades da 
produção. Apenas por estarem ins-
taladas em Estados diferentes do 
nosso país, não justifica tamanhas 
diferenças. São muito gritantes as 
diferenças econômicas, sociais e de 
tratamento entre nós do Paraná e 
vocês de Pernambuco.

Nossa intenção é unir as nossas 
forças para mudar esta dura rea-
lidade. E só vamos conseguir isso 
apoiando a luta de vocês e dando 
suporte para fortalecer a união e 
a organização dos trabalhadores 
e trabalhadoras da Mondelêz de 
Vitória de Santo Antão.

Contem conosco para 
o que der e vier!

Um Grande 
Abraço a todos!

Nós somos os representantes 
dos trabalhadores e trabalhadoras 
da Mondelêz com Sede em Curitiba, 
Estado do Paraná. Organizamos o 
SINTRAFUCARB, o sindicato da nos-
sa categoria ainda quando aqui es-
tava instalada a Phillip Morris, pro-
dução de cigarros. Éramos à época 
representados pela Federação. Mas 
foi com muita luta, através de uma 
grande greve, que iniciamos a orga-
nização de nosso sindicato. Duras 
eram as nossas condições de traba-
lho, os salários sempre arrochados, 
jornadas estafantes, imposição e 
maus tratos dos chefes, o que hoje 
passou a ser assédio moral, uma ex-
ploração danada. A partir da criação 
do sindicato e com muita unidade e 
disposição de luta da categoria, as 
coisas começaram a mudar.

Depois a fábrica de cigarros foi 
fechada e brigamos muito para 
que em seu lugar viesse a Kraft 
Foods, produção de alimentos, 
agora Mondelêz. Não podíamos 
aceitar a demissão de milhares 
de trabalhadores e suas famílias. 
Fomos ao Governo do Estado, Se-
cretárias, muita discussão com a 
direção da Empresa, até que resol-
vêssemos esta parada. Instalaram a 
Kraft, mantiveram alguns diretores 
e uma grande parte dos trabalha-
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ALERTA
Celebração do Dia do Trabalho, 1º de Maio, com mais de 2000 

trabalhadores da Mondelez, Sede Campestre do Sindicato.



Matamos a Cobra e Mostramos o Pau!

Vocês devem comparar o que conquistamos aqui. Mas volta-
mos a afi rmar, se não tiverem união, organização e disposição 
para à luta, será muito difícil garantir a equiparação.
Para enfrentar as negociações do nosso Acordo Coletivo 
de Trabalho anual o sindicato realiza as assembléias por 
turnos para que todos possam participar. Como dissemos, 
a nossa força reside na nossa união. Nestas assembléias, 
democraticamente defi nimos a nossa estratégia de luta, 
os passos que devemos dar para ampliar cada vez mais as 
nossas conquistas.

AS LUTAS ECONÔMICAS:

O Sintrafucarb vem conquistando aumentos reais de salário 
para toda a categoria há mais de 12 anos consecutivos.
A data base da planta de Curitiba é em agosto, neste ano os 
salários dos companheiros foi reajustado em 12%.

OS SALÁRIOS:

Estamos mantendo desde o ano de 2005, um abono salarial 
para toda a categoria. Este ano todos os trabalhadores rece-
berem 1 salário nominal a mais no mês de agosto.

ABONO SALARIAL:

O Adicional Noturno, também foi uma grande conquista, 
hoje recebemos 30% de adicional.

ADICIONAL NOTURNO:

AS CLÁUSULAS SOCIAIS DO ACORDO:

Desde 2008 passou de 6% para 1% o desconto no vale 
transporte. 

VALE TRANSPORTE:

Desde 2011 incorporamos o Vale Mercado no Acordo Co-
letivo de Trabalho, são R$200,00 a mais no fi nal do mês, 
para todos os trabalhadores.

VALE MERCADO:

Conquistamos um reembolso farmácia de 50%.

REEMBOLSO FARMÁCIA:

Conquistamos também auxílio creche para as trabalhado-
ras que possuem fi lhos até 6 anos, no valor de R$353,89.

AUXÍLIO CRECHE:

As companheiras e companheiros que se sentem ou já 
foram de alguma maneira assediados por algum líder, 

gerente ou diretor, ou queiram maiores informações da 
área trabalhista entrem em contato com o escritório de 

Jairo Medeiros Advocacia e Assessoria.

O valor do PPR atual é de 2,7 Salários nominais, sendo 1,3 
salários pagos em julho deste ano, como antecipação do 
PPR e outro pagamento de 1,4 salários em janeiro de 2016. 

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS:

Entre as conquistas sociais estão:
1. A realização de Mapeamentos de Funções. Claro que isso 

foi realizado com estudo e seriedade. Evidente que o objetivo era 
equiparar os salários e acabar com as disfunções. Ou seja, salário 
igual para trabalho igual. Foram defi nidos e ajustados os postos 
de trabalho (Operador 2, Operador 1 e de auxiliar);

2. Foi estabelecido o processo para promoção da equipe 
técnica para nível 2; 

3. E a principal, uma empresa em que os superiores (líde-
res, gerentes, diretores) tratem os trabalhadores com respeito 
e dignidade, este sindicato cumpriu e vem cumprindo desde o 
inicio das operações da empresa em Curitiba um papel em que 
tolerância é zero para com a falta de respeito aos trabalhadores. 

Evidente que para chegar a isso, houve muitas batalhas, 
inclusive a demissão de diretores e líderes e gerentes que ou-
savam desafi ar a categoria e a Diretoria do Sindicato. Ou seja, 
quem quer respeito, faça por merecer!

Vejam os salários pagos aos companheiros e companheiras 
do Paraná:

Recado Importante:
A luta tem que ser coletiva. De nada adianta um compa-

nheiro isolado querer peitar os patrões. Será imediatamente 
demitido. Daí a necessidade do Sindicato, ninguém demite um 
sindicato. E seus Diretores, por lei, têm que ter Estabilidade no 
Emprego para lutar sem medo pelos interesses da categoria. 
É preciso portanto, entender que a luta tem que ser coletiva. 
Como diz o ditado: uma vara é fácil de quebrar, mas um feixe de 
varas, é inquebrantável! Assim é deve ser a unidade da classe 
para enfrentar a exploração do capital sobre o trabalho.

Leiam o nosso jornal “Alimentação” via internet: www.sin-
trafucarb.com.br – Ali vocês encontram as matérias que es-
clarecem bastante o conteúdo das lutas que travamos.

Para maiores informações em Vitória de Santo Antão 
Rua Dr. João Cleofas de Oliveira, 127 B, sala 7, Centro. (81) 
986682500 / 99889-5766.

Cargos Salários
Auxiliar de Produção  R$ 1.392,00 
Operador 1  R$ 2.191,00 
Operador 2  R$ 2.730,00 
Técnico Qualidade/Laboratório  R$ 3.518,00 
Mecânico/Eletrônico 1  R$ 3.658,00 
Mecânico/Eletrônico 2  R$ 5.281,00 
Líder de Produção  R$ 6.198,00 
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