
Com a chegada de imigrantes 
europeus no Brasil, as ideias 
de princípios e leis trabalhistas 
vieram junto. Em 1917 houve 
uma Greve geral. Com o forta-
lecimento da classe operária, 
o dia foi declarado feriado pelo 
presidente Artur Bernardes em 
1925.  

Até o início da Era Var-
gas (1930–1945) certos tipos 
de agremiação dos trabalha-
dores fabris eram bastante 
comuns, embora não constitu-
ísse um grupo político muito 
forte, dado a pouca industriali-
zação do país. Esta movimen-
tação operária tinha se carac-
terizado em um primeiro mo-
mento por possuir influências 
do anarquismo e mais tarde 

do comunismo, mas com a 
chegada de Getúlio Vargas ao 
poder, ela foi gradativamente 
dissolvida e os trabalhadores 
urbanos passaram a ser influ-
enciados pelo que ficou conhe-
cido como trabalhismo. Até 
então, o Dia do Trabalhador 
era considerado por aqueles 
movimentos anteriores 
(anarquistas e comunistas) 
como um momento de protesto 
e crítica às estruturas socioe-
conômicas do país. A propa-
ganda trabalhista de Vargas, 
sutilmente, transforma um dia 
destinado a celebrar o traba-
lhador no Dia do Trabalhador. 
Tal mudança, aparentemente 
superficial, alterou profunda-
mente as atividades realizadas 
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A celebração da Páscoa nos traz um momento de 
paz, reflexão e sobretudo agradecimento. É um 
exemplo de amor ao próximo, de doação e gene-
rosidade. No Moinho Paulista a Páscoa é especi-
al, pois a família Veríssimo demonstra aos seus 
colaboradores um sentimento de gratidão e reco-
nhecimento. Como já e de costume, é ofertado 
aos trabalhadores um kit Páscoa, composto de 
bacalhau, azeite e ovo de chocolate. Essa iniciati-
va se da de forma espontânea, sem nenhuma 
obrigação formal, o que torna este gesto simples, 
em nobre. Movidos do sentimento da Páscoa 
queremos agradecer,  em nome dos trabalhado-
res e diretoria do nosso sindicato, à família Verís-
simo e moinho Paulista por mais uma vez nos 
considerar parte desta grande família. 
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pelos trabalhadores a cada 
ano, neste dia. Até então mar-
cado por piquetes e passeatas, 
o Dia do Trabalhador passou a 
ser comemorado com festas 
populares, desfiles e celebra-
ções similares. Na maioria dos 
países industrializados, o 1º de 
maio é o Dia do Trabalhador. 
Comemorada desde o final do 
século XIX, a data é uma ho-
menagem aos oito líderes tra-
balhistas norte-americanos que 
morreram em enforcados em 
Chicago (E.U.A.), em 1886. 
Eles foram presos e julgados 
sumariamente por dirigirem 
manifestações que tiveram 
início justamente no primeiro 
dia de maio daquele ano. No 
Brasil, a data é comemorada 
desde 1895 e virou feriado 
nacional em setembro de 1925 
por um decreto do presidente 
Artur Bernardes. Aponta-se 
que o caráter massificador do 
Dia do Trabalhador, no Brasil, 
se expressa especialmente 
pelo costume que os governos 
têm de anunciar neste dia o 
aumento anual do salário míni-
mo. Outro ponto muito impor-
tante atribuído ao dia do traba-
lhador foi a criação da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – 
CLT, em 1 de maio de 1943.  

O Sindicato da Alimentação quer dar as boas 

vindas ao novo gerente do terminal da LDC 

de Grãos (Santos) e espera participar desta 

transição de trabalho com a empresa, porém 

com os pés no chão. Queremos sim, 

capacitar os trabalhadores, seja do escritório 

ou do Porto, para que haja crescimento de 

formação profissional e direitos Sociais. Hoje 

a  nossa preocupação é a segurança do 

trabalhador e esperamos que a empresa 

também compactue com isso para um bom 

andamento do trabalho. 
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dos, e os trabalhadores anseiam 
pela chegada de novos benefícios 
como convenio medico para os 
dependentes, seguro de vida, 
lavanderia entre outros. Prestigie 
e se inscreva no programa. 
 

   

Com o fechamento do programa 
Recompensar 2015, que ficou 
abaixo das expectativas dos cola-
boradores, ainda mais se compa-
rarmos ao do ano de 2014, passa-
mos agora a pensar em 2016, para 
que possamos melhorar estes 
índices e voltar a ter remunera-
ções satisfatórias. No moinho Pa-
cifico, que agora faz parte da Bun-
ge, isso sera uma novidade. Nos 
anos anteriores os colaboradores 
penavam para cumprir as metas 
que não tinham conhecimento, 
para receber uma merreca e ainda 
tinham que recorrer a justiça para 
poder receber. Desmotivação e 
falta de comprometimento agora 
fazem parte do passado, juntos 
agora Bunge e Pacifico trabalha-
rão para atingir melhores resulta-
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No dia  /03/2016, o STIA Santos 

compareceu ao ato contra o impe-

achment da presidente Dilma. Ana-

lisando o quadro político atual ve-

mos que a eleição presidencial de 

2014 não acabou para quem foi 

derrotado. Entendemos que o im-

peachment é uma ferramenta da 

democracia, mas nesse caso não 

se aplica, pois num passado re-

cente as chamadas ¨pedaladas 

fiscais, motivo único apresentado 

pelos juristas que assinam a peça 

jurídica entregue a câmara dos 

deputados, haviam sido utilizadas 

por presidentes da época, e se 

naquela ocasião não foram consi-

deradas crime de responsabilida-

de, por que hoje seriam? Somos 

contra qualquer tipo de corrupção 

e apoiamos medidas punitivas 

mais duras para aqueles que prati-

cam tais atos, mas a decisão das 

urnas so pode ser revogada nas 

urnas, resultado de eleição repre-

senta a vontade da maioria e tem 

que ser respeitada doa a quem 

doer. Temos a certeza que o nos-

so pais passara por esta instabili-

dade política e sairá fortalecido, 

preparado para voltar a crescer. 

HO R A D O TR AB AL HAD O R  

IMPOSTO  

DE RENDA 

PESSOA FÍSICA  IRPF 

Fazer a declaração do Imposto 
de Renda não é tarefa das mais 
fáceis. E se você esta perdido, 
fique ligado! Procure um conta-
dor de sua confiança, para que 
ele possa desembaraçar qual-
quer tipo de dificuldade que 
você encontre no caminho da 
declaração do IRPF. Entregue 
no contador todos os documen-
tos necessários tais como: In-
forme de rendimento, recibos 
de formação escolar seu e de 
seus dependentes diretos, reci-
bos médicos e outros.  

Fique atento!!! 
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Buscando defender os interesses 
dos trabalhadores, a diretoria do 
Sindicato da Alimentação vem 
buscando estreitar os laços, en-
trando em contato com as empre-
sas para que em conjunto consi-
gamos chegar a um só objetivo, 
que é premiar o trabalhador por 
todo seu esforço e dedicação a 
que se submeteram em mais um 
ano trabalhado. Estamos direta-
mente entrando em contato com 
as Empresas, e com isso fechan-
do inúmeros acordos que estão 
favorecendo muito trabalhadores. 

Deixamos bem claro também, que 
as empresas que não comparece-
rem ao convite do Sindicato, para 
que possamos amigavelmente 
resolver os assuntos pendentes, 
serão acionados pelo jurídico des-
ta Entidade. Portanto amigo Em-
presário, entre em contato com o 
Sindicato para que você amanhã 
não tenha nenhuma surpresa de-
sagradável.  

Diretores: Nilson, Euclides, Leandro e Genaldo, representaram o Sindicato no 

evento, 


