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Trabalhador não é culpado da crise 
e não pode pagar por isso

O Brasil vem passando nos últimos anos por um processo 
econômico complicado e que vem sendo divulgado em todos 
os telejornais diariamente. Uma crise financeira assolou o país 
que passa por recessão e faz com que a maioria dos brasileiros 
paguem por isso. 
E por essas dificuldades econômicas, muitas desculpas para o 
problema são divulgadas. Os que são contra o governo, culpam a 
gestão atual em que Dilma Roussef está à frente. Outros culpam 
processos anteriores e administrações mal geridas há anos que 
fez com que acontecesse crise de hoje.
O fato é que quem acaba pagando por isso é a classe 
trabalhadora. Muitos impostos aumentaram, muitas pessoas 
ficaram desempregadas e, aqueles que ainda estão com a carteira 
assinada são ameaçados de demissão todos os dias além de 
escutarem que não terão aumentos por conta a crise economia.
O trabalhador não é culpado pela crise e não merece pagar 
por isso, mas pagam.  Em publicação feita pelo presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores das Indústrias de 
Alimentação e Afins (CNTA  Afins), Arthur Bueno de Camargo disse 

que quem mais sente a crise é a classe trabalhadora. “O governo 
federal, em uma ponta, retira direitos dos trabalhadores, sobe os 
impostos, reajusta o preço do gás de cozinha em 15%, obriga o 
consumidor a gastar menos energia e a pagar mais. Por sua vez, 
os Estados e municípios vão na mesma direção, aumentando 
impostos, obrigando o consumidor a consumir menos água e 
pagar mais” ressaltou.
Segundo ele, além do trabalhador sentir no bolso, sente também 
dentro da empresa em que trabalha. “Muitas vezes têm empresas, 
com administração irresponsável, que se utilizam da crise para 
chantagear o trabalhador e deixando, muitas vezes, de investir 
em segurança e dar manutenção adequada na prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho”, comenta o presidente da CNTA.
Mas os trabalhadores não podem estregar os pontos. É 
necessário ser firme e continuar em busca de melhores condições 
de vida e trabalho. Para isso, conta com o apoio das entidades 
de trabalhadores que apoiam e buscam todos os dias por mais 
benefícios para a classe.
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Estabilidade Provisória

Estabilidade provisória é o período em que o 
empregado tem seu emprego garantido, não 
podendo ser dispensado por mera vontade 
do empregador. Porém, o empregado estável 
poderá ser demitido por justa causa ou nos 
casos de força maior (Ex.: extinção da empresa, 
fechamento da empresa por determinação de 
órgão público, dentre outros).
As estabilidades previstas em lei são:
- dos empregados eleitos para órgãos de 
administração das entidades sindicais, 
efetivos e respectivos suplentes, desde o 
registro da candidatura até um ano após o 
final do mandato (art. 8o, VIII, da CF, art. 511 
e parágrafo 3o do art. 543 da CLT);
- dos titulares e suplentes de representação 
da CIPA, eleitos pelos trabalhadores, até um 
ano após o término do mandato (art. 10, II, a, 
do ADCT e 165 da CLT);
- da empregada gestante, desde a 
confirmação da sua gravidez até cinco meses 
após o parto (art. 10, II, “b” do ADCT);
- do empregado que sofreu acidente do 
trabalho, pelo prazo de 12 meses, após o 
encerramento do auxílio-doença acidentário 
e retorno ao trabalho, independentemente da 
percepção de auxílio-acidente (art.118 da Lei 
8.213/91);

juridico@stiag.org.br
62 3225 9700 / 62 9693 0127

- do empregado alistando desde a data da 
incorporação no serviço militar até 30 dias 
após a baixa (Precedente Normativo 80 do 
TST);
- do empregado durante os 12 meses que 
antecedem a data em que adquire direito 
à aposentadoria, desde que trabalhe na 
empresa há pelo menos 05 anos (Precedente 
Normativo 85 do TST); - do empregado 
transferido de localidade na forma do artigo 
469 da CLT, com garantia de emprego por 01 
ano após a data da transferência (Precedente 
Normativo 77 do TST).
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Empresas dificultam negociação e trabalhadores querem greve

Panificação fecha Convenção 

STIAG renova Acordo com Unilever para 2016

Depois de muita negociação, o STIAG fechou a convenção coletiva 
de 2016 com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria 
do Estado de Goiás (SINDIPÃO). Com o índice do INPC da época, a 
Convenção foi renovada e, com isso todos os direitos adquiridos dos 
trabalhadores foram conservados, como piso salarial de acordo com o 
cargo, Participação nos Lucros e Resultados, adicional por tempo de 
serviço, bonificação no plano de saúde ofertado pela empresa, seguro 
de vida, além de outros benefícios.
Com o fechamento da convenção de 2016, os trabalhadores da categoria 
da panificação passaram a receber o salário com o reajuste já no mês de 
fevereiro, com o retroativo de janeiro, período da data base da categoria.

                  Aproveitando da crise econômica
  que se instalou no país, algumas   
  empresas da categoria de alimentação 
usam esse argumento como desculpas para não 
negociarem o aumento salarial dos trabalhadores. 
Muitos empecilhos vêm sendo colocados na hora de 
avançarem nas negociações. Desculpas de diversos 
tipos são colocadas nas mesas de negociação travando 
o andamento do processo. A exemplo de empresas que 
estão com as negociações paralisadas estão a Pepsico 
(MABEL), a Heinz, que sem uma boa política de negociação 
não quer ultrapassar os 75% do índice do INPC, o que 
é considerado muito pouco pela diretoria do STIAG, já 
que não cobre nem a inflação. Com essas dificuldades 
nas negociações, os trabalhadores já ameaçam cruzar 
os braços e paralisar todas as atividades dentro dessas 
empresas até que o bom diálogo seja retomado e as 
negociações possam caminhar como sempre aconteceu 
nos últimos anos. Se isso não acontecer logo, em breve 
teremos greve.

O STIAG já garantiu a renovação do Acordo 
Coletivo de 2016 para os trabalhadores 
da empresa Unilever, depois de muito 
negociar, o reajuste de acordo com o INPC 
da época foi concedido, além de ter sido 
renovadas  cláusulas anteriores como 
auxílio alimentação, auxílio saúde, entre 
outras. 
Além da renovação das cláusulas, um novo 
benefício foi incluído. A partir de agora, todo 

o trabalhador da empresa que retornar de férias 
terá 30 dias de estabilidade no emprego, a não 
ser que seja demitido por justa causa.
A estabilidade no emprego é devida quando 
está acordado em Acordo ou Convenção e, em 
outros casos na Constituição Federal, como 
pode ser visto no artigo da página 2 desse 
informativo. Essa cláusula foi proposta também 
em outras empresas da categoria, mas até 
agora não foi aceita em nenhuma outra.
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SEU SINDICATO

STIAG programa
reforma da sede

O STIAG está programando para 
esse ano de 2016, uma reforma 
para a sede da Entidade. Com 
um espaço amplo e que fica à 
disposição dos trabalhadores da 
categoria, o local precisa de alguns 
ajustes já que, com o passar do 
tempo, foi se desgastando. Na sede 
da Entidade, além de funcionar a 
área administrativa, existe também 
um amplo auditório com mesas e 
cadeiras destinado para a utilização 
dos trabalhadores em reuniões da 
categoria ou sempre que solicitado. 
Além disso, existe também um 
espaço confortável com banheiros 
que pode ser solicitado pelos 
trabalhadores para realização de 
pequenas reuniões familiares ou de 
trabalho. A reforma deve começar 
ainda esse ano com previsão de 
entrega até 2017.

Convênios de Saúde 
Para os trabalhadores que ainda não possuem planos de 
saúde vinculados com as empresas em que trabalham, ou 
mesmo aqueles que já estão vinculados a algum plano, o 
STIAG oferece uma série de Convênios de Saúde para seus 
associados e familiares. Descontos em consultas de diversas 
especialidades médicas e também em exames. Para saber 
mais sobre os convênios e clínicas que estão incluídas nesse 
benefício, basta ligar na sede do STIAG no telefone: (62) 
32259700.
Vale ressaltar que, para os descontos terem validade, é 
necessário retirar uma guia de atendimento na sede do 
Sindicato para ser entregue na clínica na qual será realizado 
o atendimento.

Novidade no dentista
O STIAG acaba de adquirir nova cadeira odontológica para o 
consultório da entidade. A partir de agora, o trabalhador que 
precisar visitar o dentista na Entidade, vai poder usufruir mais 
conforto na hora do seu momento de tratamento dentário. 
De acordo com a odontóloga do STIAG, Suely Hirata, a 
nova aquisição traz mais modernidade aos tratamentos e faz 
com que o usuário do serviço saia ainda mais satisfeito. O 
consultório odontológico é localizado na sede do STIAG, no 
Setor Aeroporto. O atendimento é geral mediante hora marcada, 
inclusive com raio x, e os associados possuem descontos 
especiais nos procedimentos dele e de toda sua família.

O STIAG possui uma equipe de profissionais muito preparada para atender os trabalhadores que necessitarem de 
algum serviço na área Jurídica. Com advogados especializados em diversas áreas, o atendimento é realizado na 
sede da Entidade sob hora marcada previamente. 
Os atendimentos que são referentes à área trabalhista não tem custo nenhum para os trabalhadores da categoria, 
portanto, quem necessitar de informações, esclarecimento e ações, basta procurar a equipe de advogados do 
Sindicato. Outras áreas do campo jurídico também são atendidas, porém com um valor agregado, mas com desconto 
aos trabalhadores da categoria.

Atendimento jurídico


