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Pessimistas bem 
pagos, que não 
ajudam o país, 
fazem terrorismo 
econômico na 
disputa política
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Sindicato vence 
processo de R$ 5 
milhões contra a 
Ingredion Brasil
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Sindicato da 
Alimentação 
participa da vitória 
da Chapa 2 no 
Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
Mogi Guaçu, agora 
cutista e de lutas
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Mídia faz de 
tudo para ocultar 
avanços no Brasil e 
pratica terrorismo 
econômico. Luta é 
por projeto político

Os pessimistas que
não ajudam o Brasil
O pessimismo no Brasil esta a 
trabalho do capital especulati-
vo, que não dá retorno e nem 
produção de crescimento para 
o país.
Os empresários pessimistas 
e especulativos que traba-
lham com economistas que 
mais erram do que acertam e, 
mesmo assim, dão de ombros 
aos ressentimentos de quem 
acreditou neles.
Eles estão a serviço de grupos 
econômicos que insistem em 
ditar a economia de um gover-
no eleito pelo povo. Eles trazem 
o negativismo no País através 
da mídia, que mais parece um 
filme de matança para subir 
em sua audiência, sem citar a 
grande massa de ações positi-
vas dos milhões de brasileiros 
que saíram de extrema pobreza 
e que hoje com seus filhos 
podem se alimentar e sonhar 
com o futuro cada vez melhor.
Os empresários pessimistas e 
economistas que mais erram 
do que acertam continuam di-
zendo que no Brasil existe uma 
bolha de crescimento. Porém, 
nós sindicalistas, legítimos 
representantes dos trabalhado-
res, sabemos que a única bolha 
que existe está na garganta do 
capital que explora e especula 
em não ter mais um projeto 
politico e nem um personagem 
que os represente, à altura para 
disputar com o projeto dos tra-
balhadores (as). Projeto que a 
cada dia esta crescendo mais.
Por isso, trabalhadores e tra-
balhadores, não acreditem na 
mídia que está a serviço do 
capital especulativo. Estamos 
cada vez mais no caminho cer-
to, procurem saber realmente 
quem esta defendendo os inte-
resses dos trabalhadores (as).
E Viva a Democracia no Brasil!

EDITORIAL

Daniel 
Constantino 

Pedro (Tita) – 
presidente do 

Sindicato

Na mitologia grega, Cas-
sandra foi castigada 
pelo deus Apolo a fazer 

previsões e profecias que, 
ao final, nunca se realiza-
vam. E Cassandra terminou 
totalmente desacreditada e 
considerada como louca.

Hoje, no Brasil, ao lermos 
jornais, ouvirmos rádios ou 
assistirmos TV somos mas-
sacrados com análises e 
informações distorcidas de 
que o país está à beira do 
abismo. Que está tudo erra-
do, que amanhã vamos todos 
acordarmos defi nitivamente 
pobres e sem qualquer futuro.

E estas análises, e a ori-
gem das notícias, são eco-
nomistas e comentaristas 
pagos, e muito bem pagos, 
pelo capital especulativo e 
por partidos políticas de di-
reita que estão perdidos com 
o grande crescimento de um 
projeto de governo popular. 
Enquanto  isso, o projeto 
político deles, que privilegia 
a elite, está cada vez mais 
murcho. O futuro destes co-
mentaristas é o mesmo de 
Cassandra: desacreditados 
e vistos como loucos.

Em jogo, projetos políticos

Até 2002, o Brasil sempre 
foi governado pela elite, por 
políticos seus representantes 
e que defendiam seus interes-
ses. O trabalhador servia para 
ser explorado

A partir de 2003, sob os 
governos Lula e Dilma, o 
projeto político aplicado é 
outro. A prioridade são os 
trabalhadores e a população 
mais carente.

Alguns resultados:

a) A desigualdade de renda no 
país está com o nível mais 
baixo desde que começou 
a ser medida, em 1960.

b) A renda domicil iar per 
capita dos 10% mais pobres 
da população brasileira 
cresceu 14% em 2012 em 

relação ao ano anterior, 
já descontada a infl ação 
do período. Na média da 
população brasileira, o 
crescimento foi de 8%.

c) Caiu em 47% a mortalidade 
infantil e aumentou em 
três a expectativa de vida.

d) Redução de 58% no índice 
de pobreza.

e) O desemprego está por 
volta de 4,5%, quando 
alcançava 12% em 2002.

 Ou seja,  os números 
mostram as mentiras das 
Cassandras.

Aumento real nos salários

Por setores, veja o aumento 
real nos salários de 2002 a 
2013 (já descontada a infl ação  
do período): Comércio 38%; 
Construção Civil 35% Indústria 
32% e Serviços 28%.

Nós temos lado
Nesta disputa de pro-

jetos políticos, nós temos 
claramente o nosso lado. 
Somos favoráveis ao pro-
jeto que privilegia a classe 
trabalhadora e os mais 
necessitados. E quere-
mos que assim continue. 
Quanto às Cassandras, 
não vamos cair em suas 
conversas moles e em 
suas mentiras.

Torcemos para o Brasil 
e para os brasileiros. Sem-
pre! Na Copa do Mundo 
2014 e no projeto políti-
cos econômico voltado 
à defesa dos interesses 
e direitos da população 
em geral e não o que 
benefi cia somente a elite 
mentirosa e exploradora.

Cassandras pagas 
para mentir
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Vencemos processo de R$ 5 milhões 
contra a Ingredion (antiga RMB)

Nesta vitória, 

28 trabalhadores 

ganharam 

ação sobre 

periculosidade

Na Mars, continuam os problemas

Com a vitória que o Sindi-
cato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Alimentação e 
Afi ns de Mogi Mirim e região 
obteve em processo contra 
a Ingredion Brasil, em Mogi 
Guaçu, 28 trabalhadores 
receberam, somados INSS, 
FGTS e outros impostos, 
R$ 5.652.286,49.

O processo contra a mul-
tinacional era porque ela se 
recusava a pagar o adicional 
periculosidade no chamado 

Edifício 26 (Hexana). No local 
era manipulado e armazenado 
solvente altamente explosivo e 
a empresa não  reconhecia o 
local como perigoso.

Os trabalhadores recebe-
ram seus valores no mês de 
dezembro/2013. Esta vitória 
mostra que é necessário 
lutar e acreditar sempre, sem 
desistir. E que o caminho 
para a defesa de direitos é a 
unidade entre o sindicato e 
os trabalhadores. Dirigentes em frente à Ingredion Brasil, com cheque simbólico

Os companheiros traba-
lhadores da Mars reclamam 
que a empresa ainda não 
deu solução para a falta de 
cobertura no local de parada 
dos ônibus, o que os explica 
a uma caminhada sob forte 
sol ou chuva para chegar/sair 
do local de trabalho. 

Crescem também as 
reclamações sobre per-
seguições praticadas por 
supervisores e sobre forte 

assédio moral praticado para 
exigir mais produção e cum-
primento de horas extras. De-
talhe, estão exigindo horas 
extras para os trabalhadores 
que possuem carros, para 
não pagar taxi ou fretados a 
outros trabalhadores.

Reginaldo, dirigente do 
Sindicato da Alimentação, está 
acompanhando e recebendo 
telefones e denúncias dos tra-
balhadores da empresa. Reginaldo, dirigente sindical- Mars

Aposentados e demitidos 
podem manter o plano de 
saúde coletivo

O trabalhador que se 
aposentar ou for demitido 
pode manter o plano de 
saúde do local de trabalho 
desde que tenha contri-
buído no pagamento do 
plano que participava na 
empresa. Esta regra vale 
para planos contratados 
a partir de janeiro de 1999 
ou adaptados à lei 9656 
de 1998.

Em resumo, o traba-
lhador aposentado e ou 
demitido pode se manter 
associado ao plano de 
saúde, mas passa a pagar 
o valor integral. Ou seja, a 
parte que já pagava mais a 
parte que era coberta pela 
empresa.

Também é possível 
manter o grupo familiar 
e incluir novo cônjuge e 

filhos, mesmo agora no 
período de extensão do 
plano (após a demissão e 
ou aposentadoria).

Quem tiver contribuído 
com o plano por mais de 
dez anos, pode o manter 
pelo tempo que desejar. 
Quando o período for infe-
rior, cada ano de contribui-
ção dá direito a um ano de 
plano coletivo.

Em caso de demissão 
sem justa causa em perío-
do de trabalho inferior a dez 
anos, será possível perma-
necer no plano por período 
equivalente a um terço do 
período de contribuição 
com o plano, respeitando 
o limite mínimo de seis 
meses e o máximo de dois 
anos ou até que consigam 
novo emprego.

CAMPANHA SALARIAL: 
O Sindicato da Alimentação 
e s t á  e m p e n h a d o  n a s 
campanhas salariais nas 
fábricas que integram os 
d i ve rsos  se to res .  E las 
serão divulgadas em novas 
edições do jornal O Rango 
e em material específi co. Na 
foto, o dirigente Carlão faz 
assembleia da campanha 
salarial 2014 na Ingredion.
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Área de lazer será inaugurada
parcialmente até meio do ano

Sindicato investe 
em oportunidades 
de lazer e 
descanso para a 
categoria
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Área de lazer será inaugurada
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Plantão jurídico 
no sindicato

Um campo de bocha, 
um campo de fute-
bol, quiosques com 

churrasqueiras, vestiário 
e um fogão a lenha serão 
inaugurados até a metade 
do ano pelo Sindicato da 
Alimentação em sua área 
de lazer.

As obras seguem sob a 
supervisão dos dirigentes 

Nelson Morelli e Osvaldo 
Pereira.

Além das lutas na manu-
tenção dos direitos e avan-
ços em novas conquistas, 
o Sindicato da Alimentação 
também se preocupa com 
oportunidades de lazer 
e descanso para os(as) 
trabalhadores(as) e seus 
familiares. Nelson Morelli (à esq.) e Osvaldo Pereira, dirigentes do sindicato

Anote os dias, horas 
e cidades dos plantões 
de advogados do Sindi-
cato da Alimentação para 
atender, orientar e prestar 
esclarecimentos aos traba-
lhadores:

 Mogi Guaçu: Terças e 
quartas-feiras, das 13h30 
às 16h30, com Dra. Maria 
Aparecida Giandoso. E 

nas sextas-feiras, das 14h 
às 17h, com Dr. Maurício 
de Freitas

 São João da Boa Vista:
Sextas-feiras, das 13h 30 
às 16h, com Dra. Maria 
Aparecida.

 Mogi Mirim:  Sextas-
feiras, das 9h às 12 h., 
com Dr. Maurício.

Dr. Maurício de Freitas Dra. Maria Aparecida Giandoso

Sindicato participa da
vitória dos Metalúrgicos

O Sindicato da Alimenta-
ção participou ativamente da 
grande vitória da Chapa 2 que 
concorreu nas eleições para 
a direção do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Mogi Guaçu. 
Agora, depois de 22 anos 
de uma direção totalmente 
descompromissada com a 
categoria, as companheiras 
metalúrgicas e metalúrgicos 

contam com uma direção de 
luta, compromissada apenas 
com os trabalhadores e com o 
projeto político da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT).

Assim, esta foi também 
uma grande vitória das com-
panheiras e companheiros da 
categoria da Alimentação,que 
poderão unir cada vez mais a 
sua luta/bandeira e conquista.

Contac é 
legalizada

A legalização da Confe-
deração Nacional dos Tra-
balhadores nas Indústrias da 
Alimentação, Agroindústrias, 
Cooperativas de Cereais e 
Assalariados Rurais (Contac/
CUT) passa a ser um marco 
para a categoria. 

Entre as diversas con-
quistas da Contac e sindi-
catos estão a Norma Re-
gulamentadores do setor 
frigorífi co, fundamental na 
defesa da saúde dos traba-
lhadores. Outra luta da Con-
tac é a defesa e a qualidade 
de alimentos produzidos 
no País,  os agrotóxicos na 
agroindústrias que cada vez 
mais contaminando os seres 
humanos, por isso a Contac 
participou no dia 07/outubro 
de 2013, do ato do traba-
lhado decente e abordou o 
tema ‘’ O VENENO ESTA NA 
MESA’’.

Dirigentes da Alimentação dão apoio a metalúrgicos da Chapa 2

Não se 
esqueça!




