
ano iv | nº 13 | goiÂnia - go

STIAG adere ao Facebook, pág 03 Eleições Políticas 2014, pág 03 CEF disponibiliza novo instru-
mento de consulta do FGTS 
para trabalhador, pág 04.

deStaQueS:

STIAG REALIzA CONfRATERNIzAÇÃO 
PARA ASSOCIADOS

bonS SentimentoS tomaram conta da FeSta

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação dos Estados de Goiás e 
Tocantins (STIAG) realizou mais uma confraternização entre seus associados, para celebrar as 
conquistas de 2013. A comemoração ocorreu na Chácara de Recreio São Joaquim, no dia oito de 
dezembro. O evento já é uma tradição e foi promovido pelo próprio Sindicato. O objetivo foi proporcionar 
um momento de lazer a todos.

O evento reuniu associados e seus familiares. Dirigentes de outras entidades sindicais também 
prestigiaram a festa. Dentre eles, Edvard Pereira, que é o presidente da Federação das Indústrias 
de e Alimentação dos estados de Goiás e Tocantins (FTIAG GO-TO)

Além de um delicioso almoço, os trabalhadores passaram momentos agradáveis de lazer, 
com direito a muita música, piscina e pula-pula para as crianças. Vários prêmios foram também 
sorteados durante a comemoração.

Cledimar Nogueira, que é operadora de máquinas na Cargill, afi rmou gostar da festa. “Do meu 
ponto de vista, a festa me agradou, porque meus fi lhos se divertiram. E, se eles se divertem, eu 
me divirto”, explica. “Aqui na festa é onde a gente encontra os amigos e pode bater papo, já que no 
trabalho não temos esse contato direto com os colegas”.

Ana Maria da Costa Silva, presidente do STIAG, fez um rápido pronunciamento, destacando 
as principais lutas e conquistas do ano que passou. Agradeceu, também, a participação e a união 
dos trabalhadores que, segundo ela, fortalecem o movimento sindical. Desejou ainda boas festas 
a todos.

Presidente, Ana Maria, e suplente do Conselho Fiscal, Vanda Alves, presenteiam trabalhadores no evento
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Orgão de divulgação do Sindicato dos tra-
balhadores nas Indústrias de Alimentação 
dos Estados de Goiás e Tocantins.
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Marton de Morais

PALAVRA DA PRESIDENTE

1-o desconto de inSS é obrigatório para 
aposentados que continuam trabalhando?  
Sim. A aposentadoria por idade ou por tempo de 
contribuição não impede a continuidade do exercício 
da atividade remunerada. 
2-atrasos e faltas constantes ao trabalho podem 
caracterizar justa causa?
Sim. Os atrasos e faltas sem comprovação de 
justificativa podem ser caracterizados como “desídia”, 
um dos atos que justificam a justa causa e o empregado 
poderá ser demitido com direito a apenas Saldo de 
Salário e Férias Vencidas + 1/3, se houver.

3-o empregado intimado a comparecer na 
justiça pode faltar ao serviço sem ter a falta 
descontada do salário?
Sim, tem que comparecer pelo tempo que 
for necessário, solicitar à Justiça declaração de 
comparecimento e entregá-la na empresa para 
justificar a falta.
4-a empresa pode implantar o banco de horas 
sem acordo com o Sindicato profissional da 
categoria?
Não. Para ser implantado, precisa constar de Con-
venção ou Acordo Coletivo de Trabalho, com a 
aprovação dos empregados em assembleia com 
a presença de representante do Sindicato e de 
trabalhadores, caso contrário a empresa deve pagar, 
mensalmente, as horas extras trabalhadas pelo 
empregado.

Melhorar e ampliar suas ações em 2014 é meta 
do STIAG, sempre atento às lutas em prol dos  
trabalhadores, especialmente quanto à Pauta 
Trabalhista do que, grande parte dos seus itens, 
é resultado de uma luta histórica: defesa da CLT; 
redução da jornada sem redução de salário; inves-
timentos em educação e saúde; fim do fator previ-
denciário; va-lorização da política do salário mínimo; 
10% do PIB para a educação; 10% do Orçamento 
da União à saúde; reforma agrária e agrícola; 
valorização das aposentadorias; redução dos juros 
e do superávit primário; correção e progressividade 
da tabela do Imposto de Renda; transporte público 
de qualidade; fim dos leilões do petróleo; ratificação, 
pelo Congresso Nacional, das Convenções 151 e 
158 da OIT, que, respectivamente, regulamenta e 
assegura o direito de negociação coletiva dos servi-
dores públicos e proíbe demissões imotivadas dos 
trabalhadores.

Participem, prestigiem e contem com o STIAG, 
seu Sindicato!

O STIAG é a união 
dos trabalhadores de 
sua categoria e precisa 
da participação de todos 
para ser forte em suas 
ações.

No ano de 2013 o 
STIAG teve colheitas 
positivas. Houve boas 
negociações esta-
belecendo reajuste 
salarial com ganho real 
interessante, ativa par-
ticipação em eventos 
para estudos jurídicos, 
tomada de posição e 

manifestações locais e nacionais, com destaque 
para São Paulo, onde se realiza os mais importantes 
movimentos sindicais, e Brasília, onde se encontram 
a Câmara Federal, o Senado e o Congresso, além 
da Presidência e Tribunais Superiores.



Com data base em 1º de janeiro, 
os Acordos Coletivos de Tra-
balho 2014 para todos os tra-
balhadores da Cargill e da Uni-
lever foram, através do STIAG, 
distintamente negociados e for-
malizados, com a renovação de 
cláusulas sociais e econômicas 
costumeiras tais como Piso 
Salarial, Treinamento na própria 
Empresa visando promoção, 
Adicional Noturno de 40%, Tí-
quete Alimentação, Plano Saúde, 
PLR, Seguro, Auxílio Creche, 
Auxílio Filho Especial, além de 
outros benefícios.

Os trabalhadores tiveram 
reajuste de 9.5%, média de 7% 
no salário mais 12% no tíquete 
refeição, o que corresponde a 
171.0% do INPC de 5.56%. Para 
os que usam a rota – transporte 
mantido pelas Empresas – o rea-
juste foi de 10.0%, ou seja, de 

CARGILL E UNILEVER
180.0% do INPC, considerando 
a diminuição de 0.5% no desconto 
dos salários que passou a ser de 
1.5% por mês.

A negociação iniciou com a ga-
rantia da data base, assembleia 
de trabalhadores para levanta-
mento de pauta com indicação 
de seis representantes, pelos 
empregados e pelas empresas, 
dois de cada um dos três turnos 
de trabalho, para discutir e decidir 
a negociação.

O STIAG agradece a participação 
de todos os trabalhadores que, 
responsável e equilibradamente 
colaboraram na negociação e 
solicita que lhes apresentem, ao 
longo de 2014, as questões que 
queiram discutir com as Empresas 
Cargill e Unilever.

ELEIÇÕES POLÍTICAS EM 2014

STIAG ADERE AO fACEbOOk

Convém lembrar que estão 
próximas as eleições para Presi-
dente, Deputados Federais e 
Senadores, autoridades que 
agem propondo, aprovando, ou 
não, legislação trabalhista a favor, 
ou contra, os trabalhadores 
brasileiros.

Presidentes exercem seus 
mandatos e nada fazem para 
mudar condições que critica-
vam ao longo dos anos em suas 

campanhas eleitorais dizendo se-
rem prejudiciais à massa trabal-
hadora e, depois de assumirem 
o posto, chegam ao absurdo de 
piorar muita coisa para o povo 
brasileiro.

Em torno de 75% dos com-
ponentes do Congresso 
Nacional,Deputados Federais 
e Senadores,representa o pa-
tronato, tornando impossível a 
aprovação de leis que não são 

do interesse dos que controlam 
o capital.

Portanto, cuidado, vamos votar 
em candidatos compromissados 
com os trabalhadores e do quais 
possamos cobrar suas promessas 
de campanha.

A propósito, qual Deputado 
Fe-deral e qual Senador recebeu 
o seu valioso voto nas eleições 
passadas?

Em busca de manter a interação e proximidade com os traba- 
lhadores a entidade criou uma fanpage(página) no Facebook, onde 
trará informações diárias sobre todas as suas ações. O uso da 
ferramenta se dará na condição de ser mais um dos veículos de 
comunicação do Sindicato. 

Curtam nossa fanpage e mantenham-se informados.
Acessem o link: www.facebook.com/www.stiag.org.br

a rede social foi adotada com o objetivo de aumentar os meios 
de comunicação com os  trabalhadores da categoria



TRT’S TêM EVITADO CONCEDER 
REAjUSTES SALARIAIS

tribunaiS regionaiS do trabalho julgam diSSídioS Sem 
conceder aumento

Os tribunais regionais do trabalho da 1ª e da 
3ª região, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, 
respectivamente, estão entre os que mais julgam 
processos de dissídio no País e não registraram 
decisões com reajustes salariais acima do índice 
de inflação no ano de 2013.

Segundo a desembargadora Ivani Contini, do 
TRT da 2ª Região, em São Paulo, os sindicatos 
mais combativos sabem que as chances de receber 
aumento real são maiores quando a convenção 
coletiva é acertada ainda na mesa de negociação. 
Por isso, não à toa, categorias com tradição sindical 
evitam levar seus respectivos dissídios à Justiça. 
Os TRT’s, via de regra, costumam usar o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como 
base nas decisões dos casos de dissídio.

A desembargadora, do TRT da 2ª Região, Rilma, 
também fala sobre reajustes, “A jurisprudência diz 
que não podemos atrelar nenhum índice aos rea-
justes, mas o tribunal entende que é preciso repor 

pelo menos o aumento do custo de vida”, diz a 
desembargadora. 

Ela ainda acrescenta que as correções acima 
dos índices de preços na Justiça acontecem em sit-
uações bem específicas. “Geralmente isso ocorre 
quando é comprovado aumento da produtividade 
dos trabalhadores ou quando os requerentes 
desempenham funções da categoria que a lei define 
como “diferenciadas”. A produtividade é na maioria das 
vezes argumentada pelos sindicatos com base no 
balanço das empresas e matérias veiculadas na 
imprensa”, afirma Rilma.

O TRT da 2ª Região julgou apenas três dissídios 
no ano de 2013 em que foram dados aumentos 
acima da inflação até meados de setembro, um dos 
quais, suscitado pelo Sindicato dos Contabilistas de 
São Paulo (Sindcont-SP), encaixava-se no caso 
das categorias diferenciadas.

Fonte: Unicamp

CAIxA ECONôMICA DISPONIbILIzA PARA 
TRAbALhADOR NOVO INSTRUMENTO PARA 
CONSULTA DO ExTRATO DO fGTS

Em vista de facilitar a vida do trabalhador a 
Caixa Econômica lançou nova opção para gerar e 
visualizar extratos de Fundo de Garantia do Tempo 
e Serviço (FGTS). 

O trabalhador poderá consultar o extrato dos 
últimos 25 anos pela internet, antes era possível vi-
sualizar apenas os últimos seis meses. O serviço 
eletrônico “Extrato Completo” já está disponível 

nova Ferramenta Permite conSultar Pela internet o 
extrato doS últimoS 25 anoS

nos endereços: www.caixa.gov.br e www.fgts.gov.br
O trabalhador deverá cadastrar senha para acessos 

às informações, informando seu PIS e aceitando o 
“Termo de Cadastramento”. 

Além dessa nova alternativa, o internauta terá 
disponível outros serviços como: atualização de 
endereço, extrato por e-mail e serviços no celular.


