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DESTAQUES:

ACIDENTE DE TRABALHO PODE LEVAR À MORTE
BRASIL OCUPA O QUARTO LUGAR EM NÚMEROS DE MORTE POR ACIDENTE DE TRABALHO

STIAG OFERECE ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA PARA ASSOCIADOS 
E SEUS DEPENDENTES

Todo cuidado é pouco

Aproximadamente 2,2 milhões deles resultam em mortes.
O Brasil ocupa o 4º lugar em relação ao número de mortes, com 2.503 óbitos. O País perde apenas 
para China (14.924), Estados Unidos (5.764) e Rússia(3.090). Os números são cruéis, pois esses 
trabalhadores não estavam em confl itos e tampouco pegavam em armas quando morreram, eles 
estavam apenas trabalhando. Infelizmente o descuido é de boa parte do empresariado com as 
normas de segurança e seus empregados.
Para a maioria dos especialistas, a prevenção de acidentes no trabalho é a ferramenta mais im-
portante para evitar a morte e a incapacitação de milhares de trabalhadores, apesar de muitas 
empresas não entenderem a prática como um investimento produtivo. Enquanto os empregadores 
não derem à devida importância para essa situação, será difícil conseguir reduzir o número de 
acidentes.
Acidente de trabalho não é fatalidade, é falta de prevenção.
Fonte: Segurança no Trabalho

Acidentes de trabalho têm vitimado milhares de trabal-
hadores pelo mundo inteiro. 
Entre as causas desses acidentes estão maquinário 
velho e desprotegido, tecnologia ultrapassada, mobil-
iário inadequado, ritmo acelerado, assédio moral, co-
brança exagerada e desrespeito a diversos direitos. 
Os acidentes mais frequentes são os que causam fra-
turas, deslocamentos, amputações e outros ferimen-
tos. Muitos causam a morte do trabalhador.
De acordo com dados da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) , realizado no ano de 2012, ocorrem 
anualmente 270 milhões de acidentes de trabalho em 
todo o mundo. 

APOSENTADOS POR 
INVALIDEZ TEM DIREITO A 
MAIS 25% NO BENEFÍCIO

ATESTADO DE SAÚDE: 
COMO FUNCIONA?
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ADMINISTRAÇÃO

1. O empregado tem direito a férias anuais? Qual o valor 
e quando vai receber?
Após 12 meses trabalhados para um mesmo empregador o 
trabalhador tem direito a férias. Elas devem ser marcadas pelo 
empregador para serem folgadas durante o período de 12 meses 
após a aquisição do direito pelo empregado. A concessão de 
férias não depende de pedido ou consentimento do trabalhador, 
pois é ato exclusivo do empregador que vai marcar esse período 
quando for melhor para a empresa. O trabalhador receberá a 
sua remuneração nesse período, com acréscimo de um terço do 
valor do salário normal e em até 2 dias antes do início das férias.

2. Qual o período de férias anuais e de quantos 
dias deverão ser as férias, se o trabalhador faltar 
injustificadamente mais de 5 vezes ao ano?
O período deve ser de 30 dias corridos, se o trabalhador não 
tiver faltado injustificadamente mais de 5 vezes ao serviço. 
Se o trabalhador faltar de 6 a 14 vezes, será de 24 dias 
corridos; se faltar de 15 a 23 dias, de 18 dias corridos; se 
faltar de 24 a 32 dias, de 12 dias corridos; acima de 32 faltas: 
não terá o trabalhador, direito a férias.

3. Quais as faltas do empregado ao trabalho, permitidas 
pela lei, que não são consideradas faltas ao serviço e 
não são descontadas no tempo das férias?
Existem Acordos Coletivos e Convenções Coletivas que 
preveem situações, além daquelas contidas na lei trabalhista, 
em que a falta do trabalhador ao serviço são justificadas. O 
empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem 
prejuízo do salário:
I - até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do 
cônjuge, ascendentes, descendentes, irmão ou pessoa 
declarada em sua CTPS, que viva sob sua dependência 
econômica;
II - até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento;
III - por 5 dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer 
da primeira semana (o pai);

IV - por um dia a cada doze meses de trabalho, em caso de 
doação voluntária de sangue devidamente comprovada;
V - até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar 
como eleitor;
VI - no período de tempo, em que tiver de cumprir as 
exigências do Serviço Militar;
VII - nos dias em que estiver comprovadamente 
realizando provas de exame vestibular para ingresso em 
estabelecimento de ensino superior;
VIII - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que 
comparecer a juízo (ser testemunha em processo ou parte 
no processo, como autor ou como acusado/réu);

4. O que é abono de férias? Isso depende da concordância 
do empregador?
É a conversão parcial em dinheiro, que pode ser no máximo 
1/3 da remuneração que seria devida ao empregado, ou seja, 
10 dias. Pode ser pedido ao empregador até 15 dias antes do 
término do período aquisitivo (15 dias antes de completar um ano 
de trabalho na mesma empresa). A conversão da remuneração 
de férias em dinheiro (abono) independe da concordância do 
empregador. É direito do empregado. Se desejar receber o 
abono de férias, o empregador não poderá recusar-se a pagá-lo.

5. As férias devem ser concedidas obrigatoriamente, em 
um só período?
Para os menores de 18 anos e maiores de 50 anos é 
obrigatório o gozo de férias em um só período. Para os 
demais trabalhadores, o empregador poderá conceder férias 
em dois períodos, um deles nunca inferior a 10 dias corridos.

6. O que acontece se o empregador não conceder férias 
ao trabalhador no período de 12 meses após a aquisição 
do direito a gozá-las?
O empregador deverá pagar em dobro a respectiva 
remuneração das férias, caso o trabalhador não tire as férias 
no período devido.

Equipe Jurídica: Adriano Máscimo, Nathalia Cris-
tina Machado e Wilmara de Moura Martins



Dra. Suely Hirata atendendo o trabalhador João Guilherme Dra. Suely Hirata

STIAG OFERECE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
PARA ASSOCIADOS E SEUS DEPENDENTES
O DESCUIDO DA SAÚDE BUCAL PODE PROVOCAR SÉRIAS DOENÇAS

O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Alimentação dos Estados 
de Goiás e Tocantins (STIAG) oferece 
Assistência Odontológica para todos os 
companheiros associados à Entidade 
e trabalhadores da categoria. 
O atendimento funciona na própria 
sede, com um consultório completo 

para receber seus associados e 
dependentes de todas as idades. Os 
serviços oferecidos são de clínica 
geral e especializada, que incluem:
• Restaurações de Resina 
(Nuva Fill);
• Coroas de Porcelana;
• Próteses totais e removíveis;
• Extrações;
• Limpeza com flúor;
• Canais;
• Emergências.
A odontóloga, Dra. Suely Hirata, é 
a responsável por cuidar da saúde 
bucal dos associados e alerta que 
cuidar da higiene bucal é muito 
importante. “Na correria do dia-a-dia 

1. Foi contratada a Sra. 
Tatiana Ferraz como Gerente 
Administrativa do STIAG, 
visando melhorar serviços para 
os associados, trabalhadores 
da categoria e demais usuários 
com a adoção de modernas 
mudanças organizacionais, cuja 
atuação já é visível na Entidade.

2. Visando atualização constante 

NOTAS
para melhor representar 
trabalhadores da categoria, 
advogados do STIAG, Dr. 
Adriano Máscimo e Nathalia 
Cristina, participaram do III 
Congresso Nacional de Direito 
Sindical em Belo Horizonte, dias 
10 e 11 de setembro.

3. A Festa de Final de Ano 
dos Associados do STIAG 

está chegando!  Será dia 22 de 
novembro de 2015, na Chácara 
de Recreio São Joaquim, com 
boa música, mesa farta e muita 
alegria.
 
4. Beber água faz bem à saúde! 
Pesquisas realizadas sugerem 
que beber água ajuda a limpar e 
ativar os órgãos internos. (Fonte: 
Sind. de Alimentação da Bahia)

Importante: O serviço odontológico 
tem 50% de desconto em qualquer 
tratamento, sobre a tabela própria.

não atentamos para coisas simples 
como a escovação, uso do fio dental, 
fazemos tudo às pressas, correndo 
para não perder a hora e nos 
esquecemos de que esses simples 
atos podem evitar sérias doenças 
bucais como: a cárie (a mais comum), 
gengivite (inflamação da gengiva) 
e evoluir para casos mais graves 
como a periodontite (inflamação dos 
ossos)”, afirmou a Dra. Suely.
O trabalhador e associado João 
Guilherme Costa, fala que já usa o 
serviço há dois meses. “A iniciativa 
do Sindicato em ter um consultório 
odontológico é muito boa, a doutora 
Suely é uma excelente profissional”, 
comenta João Guilherme.



O AUXÍLIO É PARA APOSENTADO POR INVALIDEZ QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO 
PERMANENTE DE OUTRA PESSOA

APOSENTADO POR INVALIDEZ TEM DIREITO A MAIS 25% NO BENEFÍCIO

ATESTADO DE SAÚDE

7. Alteração das faculdades mentais 
com grave perturbação da vida 
orgânica e social;
8. Doença que exija permanência 
contínua no leito;
9. Incapacidade permanente para as 
atividades da vida diária.
A vice- presidente do IBDP (Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário), 
Adriane Bramante, explica que 
o segurado, após se aposentar 
por invalidez, precisa fazer um 
requerimento do adicional ao INSS. 
“O segurado será encaminhado para 
a perícia médica, que irá avaliar a 
condição de saúde. Se o segurado 
já tinha esse requisito quando pediu 
a invalidez e não lhe foi concedido o 
adicional, deverá entrar com recurso no 
próprio INSS ou com ação judicial”, diz 
Adriane. Ela ainda ressalta que a ajuda 
permanente de uma terceira pessoa 
não precisa ser, necessariamente, de 
um cuidador.
“O adicional é pago ao segurado e não 
ao cuidador, por ele ter uma invalidez 
que o impede de realizar as atividades 
normais da vida diária”, afirma a vice-
presidente.
Fonte: JusBrasil/ Força Sindical

Aposentada acompanhada

Equipe Jurídica: Adriano Máscimo, 
Nathalia Cristina Machado e 
Wilmara de Moura Martins

Atestado, emitido por médico ou por 
odontólogo, mostra o estado de saúde 
do paciente, servindo para justificar e/ou 
abonar faltas do empregado ao serviço 
por incapacidade para o trabalho e, 
assim, evitar desconto em salário, perda 
do DSR e em dias de férias.
Atestado para Acompanhante é para o 
responsável legal do paciente por lhe dar 
a assistência necessária, não existindo 
lei que obrigue o profissional a emití-lo.
Atestado de Comparecimento é fornecido 
quando o médico ou o odontólogo julgar 
que o paciente não tem necessidade de 
afastar-se do trabalho, mas não tem os 
efeitos de Atestado Médico e de Atestado 
Odontológico.
Os Atestados para Acompanhante e de 
Comparecimento, bem como atestados 
emitidos por outros profissionais de 
saúde, servem para que o empregado 
não tenha a falta contabilizada para 
advertência, suspensão ou demissão por 
justa causa, não impedindo redução de 
dias de férias e que o valor do salário do 
período da ausência seja descontado. 
Nesses casos, fica a critério do 

empregador abonar falta do empregado. 
Entretanto, se previsto em negociação 
com o Sindicato, falta justificada com 
tais atestados poderá ser lançada como 
débito do empregado para posterior 
compensação.
A ordem preferencial de recebimento 
de atestado, emitido por médico ou 
odontólogo, é a seguinte: da empresa 
ou do convênio; de avaliação da perícia 
médica da Previdência Social; do SESI ou 
SESC; de repartição pública incumbido de 
assunto de higiene ou de saúde pública; 
de serviço sindical; de livre escolha do 
empregado no caso de ausência dos 
anteriores na localidade onde trabalha.
Um atestado válido e esclarecedor é em 
papel timbrado, com a data do atendimento 
e o tempo do afastamento; se solicitado 
pelo interessado, com o número do CID; 
assinatura do emitente sobre carimbo com 
seu nome completo e registro no conselho 
profissional. 
Não há legislação que estabeleça prazo 
para apresentação de atestado às 
empresas, o que deve ocorrer no primeiro 
dia de retorno ao trabalho, devendo ser 
lembrado que empregador costuma 
estabelecer tal prazo por regulamento 
interno.
É obrigação da empresa pagar salário 

dos primeiros quinze dias consecutivos de 
afastamento por doença, bem como do 
13º salário proporcional relativo ao período 
dos meses efetivamente trabalhados e 
a Previdência Social assume o período 
correspondente ao afastamento.
Se o empregado apresentar diversos 
atestados com prazos inferiores a quinze 
dias, pela mesma doença e dentro do 
período de 60 dias, a empresa poderá 
somá-los até completar 15 dias, ou mais, 
e encaminhar o empregado ao INSS para 
receber o restante dos dias como auxílio-
doença.
Para se prevenir de descontos indevidos, 
o empregado deve entregar, ou mandar 
entregar, o atestado, mediante recibo e ficar 
com uma cópia para servir de prova, se for 
o caso, para pedir pagamento diretamente 
e por escrito, reclamar perante o Sindicato 
ou a Superintendência do Ministério 
do Trabalho e Emprego ou requerer o 
pagamento perante a Justiça do Trabalho.
A apresentação de atestado falso é 
crime previsto no Código Penal, podendo 
implicar em demissão, por justa causa, do 
empregado.
Fique atento aos seus direitos!!!

Qualquer dúvida entre em contato com o 
seu Sindicato.

A Lei 8.213/91 é que prevê o acréscimo 
de 25% na aposentadoria por invalidez  
de quem necessitar de assistência 
integral. O benefício visa garantir a 
prevalência, dignidade e igualdade, e 
cessará com a morte do aposentado, 
não sendo incorporável ao valor da 
pensão por morte a eventual dependente 
que tiver direito à este benefício.

Relação das situações em que o 
aposentado tem este direito:

1. Cegueira;
2. Perda de nove dedos das mãos ou 
superior a esta;
3. Paralisia dos dois membros superiores 
ou inferiores;
4. Perda dos membros inferiores, acima 
dos pés, quando a utilização de próteses 
for impossível;
5. Perda de uma das mãos e dois pés, 
ainda que a prótese seja possível;
6. Perda de um membro superior e outro 
inferior, quando a prótese seja possível;


