
CARTA ABERTA SOBRE O 

COMPORTAMENTO DO GRUPO LACTALIS 

As entidades sindicais abaixo relacionadas, na condi<;:ao de representantes dos 
trabalhadores da Lactalis do Brasil, maior grupo de laticínios no mundo e responsável pela 
fabrica<;:ao de diversos produtos no mercado brasileiro (as marcas: Président, Président 
Professionnel, Parmalat, Elege, Batavo, ltambé, Cotochés, Boa Nata, Galbani, Po¡;:os de Caldas, 
Santa Rosa, Do Bon, Balkis e Société), com 19 unidades que empregam 8.500 trabalhadores no 
país, manifestam o que segue: 

Com o objetivo de levar ao conhecimento da sociedad e, especialmente aos consumidores de 
produtos fabricados pelos trabalhadores, passamos a informar sobre o comporta mento da 
Lacta lis, que nao valoriza seus empregados. Além disso, a empresa procura sempre 
desconstruir a comunica<;:ao das entidades sindicais levada aos seus representados. 

Sempre que os trabalhadores recebem informativos, imediatamente a empresa distribui 
boletins contrapondo as informa<;:5es das entidades sindicais. Quando o sindicato está 
desenvolvendo o seu trabalho na porta da empresa, ela solicita policiais em grande 
quantidade, na tentativa de intimidar os trabalhadores. Os representantes dos trabalhadores 
dentro da empresa tem sofrido repressao, a fim de impedir suas atividades sindica is. Tuda isso 
sao claras atitudes antissindicais. 

Mesmo a empresa tendo alta constante de pre<;:os em seus produtos e urna produ<;:ao crescente, 
se tornando a maior empresa do setor no mundo, nega-se a repor a infla<;:ao no salário dos 
trabalhadores, referente a defasagem que sofreram nos últimos 12 meses. Lembrando que os 
trabalhadores nao pararam nen hum dia durante a pandemia - colocando suas vidas e as de 
seus familiares em alto risco, e produzindo com qualidade mu itas vezes sob pressao, 
trabalhando aos domingos e feriados.

Tal situa¡;:ao torna a Lactalis mais competitiva e poderosa economicamente, e os 
trabalhadores seguem com salário defasado. 

Ternos entidades sindicai s que vem tentando negociar acordos coletivos de trabalho e nao 
conseguem o mínimo razoável há mais de 2 anos. A Lactalis faz propaganda para vender seus 
produtos, mas se recusa a pagar um salário corrigido pela infla<;:ao, a fim de que seus próprios 
empregados possam consumir seus produtos. A sociedade precisa saber. 

Brasília, 28 de setembro de 2021 
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