
Em reunião realizada entre a direção do 

STIA Santos e o Sindicato patronal, foram 

apresentadas as propostas patronais para 

renovação da norma coletiva para o período 

2014/2015. Após intensos debates , troca 

de idéias e apresentação de propostas de 

ambas as partes, chegamos a um prévio en-

tendimento em algumas questões. Abaixo 

elencamos as principais propostas formata-

das na reunião com a bancada patronal: 

Reajuste salarial de 10% linear 

Piso salarial: Padeiros,confeiteiros e geren-

tes de R$ 1.262,14 

Piso salarial : Demais funções      

R$ 869,60 

Prêmio: Para aqueles empregados que, no 

período de 01/09/2014 à 30/08/2015; tive-

rem no Máximo 3 faltas injustificadas na 

empresa, receberão R$ 200,00. ( O valor 

referente ao premio devera ser pago até o 

dia 20/08/2015) Para funcionários que por 

qualquer razão se desligarem da empresa, 

exceto por justa causa, farão jus ao pre-

mio proporcionalmente a base de 1/12 

avos por mês trabalhado durante o perío-

do aquisitivo. 

Triênio: A partir de setembro de 2015, 

acréscimo de 1,5%, para cada três anos 

de tempo de serviço na mesma empresa. 

Manutenção de todas as clausulas já exis-

tentes no acordo anterior. 

Em assembleia realizada no dia  09/09,os 

trabalhadores aprovaram por maioria a 

proposta patronal para renovação da 

norma coletiva. O novo piso, assim como 

as demais clausulas passam a vigorar a 

partir de 01/09/2014. Lembramos a to-

dos os trabalhadores que sua participa-

ção no sindicato é fundamental para for-

talecer nossas lutas. Caso você ainda não 

seja sócio, procure-nos em nossa sede, 

ou se preferir, basta ligar ou entrar no 

nosso site que iremos ate você.  

Associe-se já!!! 

Após mês redonda realizada na DRT Santos, 

entre o STIA Santos e a empresa TEG( os repre-

sentantes do Settaport não compareceram) no 

dia 22/08/2014, o impasse quanto a represen-

tação dos trabalhadores pelo STIA Santos conti-

nua. A empresa insiste em bancar o Settaport 

na representação de seus funcionários, contra-

riando a vontade dos mesmos, uma vez que 

através de plebiscito realizado no ano de 2012, 

envolvendo os dois sindicatos citados, o STIA 

Santos foi escolhido e a direção do Settaport 

concordou nos devolvendo o direito de repre-

sentar os companheiros do TEG. Inconformada 

com a vontade dos trabalhadores o TEG ingres-

sou na justiça e conseguiu uma decisão favorá-

vel, porem não definitiva para o caso, que 

segue o curso normal de processo, ainda ca-

bendo os devidos recursos. Reiteramos nossa 

posição de lutar para que a vontade dos tra-

balhadores sejam respeitados, assim como o 

direito do trabalhador escolher seu Sindicato. 

A luta e difícil e a balança desequilibra a favor 

dos mais abastados, mas, ainda assim vamos 

manter nossas forças em prol dos trabalha-

dores. Nosso Sindicato é modesto e simples, 

não temos programa de TV, fundação disso 

ou daquilo, mas temos comprometimento 

com os companheiros e diretores dignos e 

honestos que tanto fizeram e ainda farão 

pela categoria. A luta continua! Sempre! 

REAJUSTE SALARIAL - SETOR DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA  

IMPASSE NO T.E.G 



80 Anos de muita Saúde!!! 
P Á G I N A  2  E D I Ç Ã O — O U T U B R O / 2 0 1 4  

No dia 04/09, o nosso querido 

Seu Arnaldo, completou 80 anos 

de uma linda existência e de 

uma vida dedicada ao trabalho 

sindical. Presidente do departa-

mento de aposentados da nossa 

entidade, Arnaldo foi funcionário 

do Moinho Santista, atualmente 

a Bunge Alimentos, aposentado desde 1990,se dedicou 

ao trabalho sindical com presença marcante em diversos 

eventos do nosso sindicato. Aos 80 anos tem animo re-

dobrado, participa de diversas atividades da nossa enti-

dade, tais como greves, passeatas, serviços diários entre 

tantas outras. Sempre bem humorado, diaria-

mente atende os associados do departamento 

de aposentados com extremo zelo e educação 

na nossa sede. È uma honra Arnaldo, poder ho-

menageá-lo e desejar muitos anos de vida e des-

de já nosso agradecimento em nome de toda a 

diretoria e funcionários do STIA Santos.  

Parabéns ¨Seu Arnaldo¨ 

Convidamos a todos os associados a visitar a nossa bar-

raca de praia que ja esta funcionando aos fins de sema-

na, localizada na praia, em frente a Av. Conselheiro Né-

bias. Aos associados são oferecidos produtos de quali-

dade com preço diferenciado das demais barracas, sem 

falar no bom atendimento que dispensa comentários. 

Sonho antigo da nossa categoria, agora é realidade, ve-

nham nos visitar e aproveitar a nossa estrutura de praia. 

Aguardamos a todos na barraca. Combinado? 

mais jovens um pouco de sua alegria e experiência na lida 

sindical. No âmbito familiar, Nivaldo deixa esposa e qua-

tro filhos (as), no sindical deixa toda uma categoria órfã 

de seu exemplo e dedicação as causas dos trabalhadores. 

Enfim, em nome de toda a diretoria, prestamos as nossas 

homenagens e agradecimentos ao inesquecível Nivaldo 

do Santos, o eterno ¨Seu Heleno¨ 

Faleceu no dia 19/08/2014, o ex diretor Nivaldo dos 

Santos (o Seu Heleno), companheiro que atualmente 

integrava o quadro de associados do departamento da 

nossa entidade. Muito querido no meio sindical, Nival-

do foi funcionário da Bunge Alimentos desde os tem-

pos do Moinho Santista, ingressando na empresa em 

novembro de 1979. Foi dirigente sindical em duas oca-

siões, se destacando por seu pulso firme em defender 

os direitos dos companheiros e suas posições políticas, 

aposentado desde 2008, sempre nos alegrava com 

constantes visitas a nossa sede, trazendo aos diretores 

Nota de Falecimento 

Barraca de Praia 

NOVOS CONVÊNIOS 
Iniciamos parceria com a Clinica Vila Rica, localiza-

da a Av. Ana Costa, nº 255—2º andar—Santos/

SP., Telefone (13) 3257-2300. 

A clinica atenderá nossos associados/dependentes 

nas consultas realizadas cujo valor da taxa será de 

R$100,00 por consulta no local de atendimento, 

que será mediante a apresentação da carteirinha 

de sócio e guia emitida pelo Sindicato. O sindicato 

reembolsará  o associado/dependente em 50% do 

valor da consulta, mediante apresentação do reci-

bo da clinica. A clinica também oferece descontos 

em exames. 

Especialidades: Cardiologia, Cirurgia Plástica, Clíni-

ca Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Gineco-

logia/Obstetrícia, Oftalmologia, Proctologia, Reu-

matologia e Urologia. 
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