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Rua Pinheiro Machado, 2157  
Fone/fax: (054) 3221-4754  

ALIMENTAÇÃO

Temporada de 
piscinas vai até 
31 de março

VERÃO 

Categoria começa 
campanha salarial

Página 3

Página 7

VOLTA ÀS AULAS

Auxílio 
escolar já 
pode ser 
encaminhado

Página 4

Denuncie e ponha 
fim aos abusos

ASSÉDIO MORAL

www.stialicx.com.br

Notícias | Serviços aos Associados | 

Acordos e Convenções Coletivas | 

Direito Trabalhistas 

Tudo isso e muito mais no 

novo site do Sindicato da 

Alimentação. Acesse!

NOVO SITE

O Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Alimentação de Caxias 

do Sul (STIA-Caxias) participou de 

um seminário sobre Assédio Moral e 

está ainda mais preparado para defen-

der o trabalhador. Se você é vítima de 

assédio moral ou conhece algum caso 

dentro de sua empresa, denuncie ao 

Sindicato. Página 5



seus direitos preservados

Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Alimentação 

de Caxias do Sul

Presidente: Arlete Beatriz Christoff Schmitz
Vice-presidente: Milton Francisco dos Santos
1º Secretário: Gerson Darlan Rios dos Santos
2º Secretário: Valdomiro Costa Fiorese
1º Tesoureiro: Nereu Zenato
2º Tesoureiro: Irlei Correia
Diretor de Patrimônio: Eudes F. Trombini

Suplentes da diretoria: Leandro Lidemann 
Morales, Daniel dos Santos Contreira, Marcos 
André Pacheco, Adriana dos Santos Rissi, 
Alexandre Zaballa, Gilmar de Quadros e Celeste 
Gonçalves Soares.
Conselho Fiscal Efetivos: Remy Smiderle, 
Ernesto Dorneles M. Martins e Felix Valério 
Bernardi.
Suplentes Conselho Fiscal: Vitor Eli Soares da 
Silva e Adelar Daldasso.
Delegados junto à FTIA-RS: Arlete Beatriz C. 
Schmitz e Irlei Correia. Suplentes de delegados: 
Gerson Darlan Rios dos Santos e Vitor Eli Soares 
da Silva. 

EXPEDIENTE:
Jornalista responsável: Luciane Eschberger 
Ferreira – Mtb-RS 8421 | Diagramação: 
Eliana D. Schneider |Impressão: Grafocem 
Tiragem:  5.000 exemplares |Distribuição: 
gratuita
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•••••••••••••••••••••  FIQUE LIGADO

Sindicato ganha ação de PRL 
paga atrasada pela Nicolini

Conforme determinação 
judicial, a empresa Nicolini foi 

condenada a 
pagar multa 
por depositar  
a Participação 
nos Lucros 
e Resultados 
(PLR) de 
2009 em 

atraso. Esta multa é revertida aos 
trabalhadores. 

Quem trabalhava na Nicolini 
em 2009 tinha direito a receber 
a PLR na folha de janeiro de 
2010. No entanto, o benefício foi 
pago depois da data prevista. O 
Sindicato da Alimentação entrou 
com ação coletiva, alegando 
que a empresa descumpriu 
uma cláusula da convenção 
coletiva. A Justiça deu ganho 
de causa ao sindicato e agora 
os trabalhadores têm direito a 

receber o valor da multa. Quem 
trabalhava na empresa em 2009, 
deve procurar o sindicato pelo  
(54) 3221-4754 ou pelo e-mail 
arlete@stialicx.com.br, para 
obter as instruções para receber 
o dinheiro.

O mesmo deve ocorrer com 
a empresa Carrer. No dia 18 
de dezembro de 2013 teve 
audiência. Agora o sindicato 
aguarda a sentença.

PLR
As empresas JBS, Frinal, Carrer e Chessini 

devem pagar a Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) na folha de janeiro. Já a Nicolini 
paga em duas parcelas de R$ 351,32, nas folhas 
de fevereiro e março.

Demissão
Quem pedir demissão ANTES DE VENCER O 

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA tem direito a receber: 
saldo de salário; salário família; 13º proporcional; férias 
proporcionais; 1/3 sobre as férias; e indenização da metade 
dos dias que faltarem para o término do contrato.

Denuncie ao sindicato quando algum tipo de pagamento for 

efetuado em atraso. Isso vale para salário, PLR, 

auxílio escolar, férias, etc. O STIA-Caxias pode entrar com ação 

judicial contra a empresa, e a multa por efetuar um pagamento 

atrasado pode reverter ao trabalhador.

••••••••••••••••••••••••••••••

Não aceite compensação de dias (troca de feriado, por 
exemplo) sem que haja votação com a presença do sindicato. As 
empresas não podem determinar trocas e compensações sem que 
o sindicato faça votação secreta com os trabalhadores. É você 
quem decide se quer compensar dias.

A Norma Regulamentadora 
dos Frigoríficos (NR 36) está 

em vigor desde abril de 2013. 
A legislação tem por finalidade 

melhorar o ambiente de trabalho, 
para que se reduzam as doenças 
que acometem grande parte dos 

trabalhadores. Ajude a fiscalizar 

se sua empresa está cumprindo o 
calendário de implantação da NR 
36. Se você tem dúvidas, entre 

em contato com o sindicato, leia a 
Cartilha da NR e ajude a melhorar 
a saúde do trabalhador.



na luta pela categoria

A campanha salarial 
2014/15 já começou
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O Sindicado dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Caxias do Sul (STIA-Caxias) 
tem lutado para que o trabalhador receba o 31º dia, 
nos meses em que há 31 dias. Para algumas em-
presas do setor, a conquista foi alcançada. Para as 
que ainda não pagam ou concedem folgas, o Sin-
dicato vai lutar para que este direito seja garantido 
nos acordos e convenções. Para tanto, queremos 
contar com o apoio do trabalhador nesta luta.

Muito tem se falado na diferença de correção do FGTS para os 
trabalhadores que tinham carteira assinada no período de 1999 a 
2013. Muitas pessoas já entraram com ações judiciais para recuperar 
estes valores. Entretanto, nada é garantido.

Como forma de auxiliar os trabalhadores nesta questão, o 
Sindicato recomenda que o interessado pegue no site da Caixa  www.
caixa/fgts.gov.br o extrato analítico do FGTS. Quem quiser tirar suas 
dúvidas, procure o sindicato com este extrato, a carteira profissional, 

o comprovante de endereço e a carteira de identidade.   A assessoria 
jurídica está à sua disposição.

O Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Alimentação de 
Caxias do Sul (STIA-Caxias) já está 
empenhado na campanha salarial  
dos acordos coletivos e convenções 
de 2014/15. A negociação come-
çou pelo segmento “moinhos”, cuja 
data-base é 1º de janeiro.

Além de buscar reajuste acima 
da inflação, ou seja, com ganho real 

nos salários, o sindicato quer man-
ter as conquistas de anos anteriores 
e melhorar as cláusulas sociais. Para 

tanto, o STIA-Caxias conta com o 
apoio dos trabalhadores de cada seg-
mento nesta batalha.

Para saber mais sobre os acordos 
ou convenções coletivas atuais, entre 
no site www.stialicx.com.br, na aba 
“acordos e convenções”. Ali estão 
os valores dos pisos, assim como as 
demais cláusulas. Lendo a conven-
ção da sua categoria, você pode aju-
dar a fiscalizar se sua empresa está 

cumprindo ou não o que determina 
a lei.

Confira a data-base do seu segmento 

1º de janeiro: Moinhos
1º de fevereiro: Cooperativa Santa Clara e Óleo
1º de maio: JBS Ana Rech suínos e Incubatório  
1º de junho: Vonpar e Vinhos
1º de junho: Padarias, Corsetti, Frigoríficos (boi), Laticínios e 

Alimentação
1º de julho: JBS, Nicolini, Chessini, Carrer, Frinal, BRF Brasil 

Foods, Granjas (frigoríficos avícolas)

Adicional noturno

Trabalhadores na indústrias avícolas têm 
adicional de 27% ,  e funcionários da BRF têm 
45,14%

Salário mínimo:  R$ 724,00, a partir de ja-
neiro

Piso mínimo regional – Alimentação:  R$ 
908,12, a partir de fevereiro.

Sindicato quer 
pagamento do 31º 
para toda categoria

Empresas que pagam ou dão 
folga pelo 31º do mês

Padarias: 2 dias de folga ou pagamento
Carnes (boi): 5 dias de folga ou pagamento
Corsetti/Lovatto: 2 dias de folga ou 
pagamento
Vinho: 5 dias de folga ou pagamento 

Algumas orientações 
sobre a questão do FGTS



lazer e diversão para família
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A temporada de verão na sede campestre do Sindicato 

da Alimentação segue até 31 março. Este ano, diversas 

melhorias foram feitas para receber os associados e seus 

familiares. “Os comentários que ouvimos foram bem 

positivos”, comemora o 1º secretário do STIA-Caxias, 

Gerson D. Rios dos Santos. Ele comenta que a “casa” da 

recepção foi pintada, assim como os quiosques, além de 

toda manutenção feita anualmente nas piscinas, banheiros, 

churrasqueiras, etc.  Conforme a presidente do sindicato, 

Arlete Schmitz, o espaço é para o lazer e descanso do 

trabalhador.

Temporada de piscinas vai até 
31 de março

Neste 8 de março, 

Dia Internacional da Mulher, 

o STIA-Caxias homenageia todas 

as trabalhadoras por sua luta diária. 

Desempenhando vários papeis, como mães, 

filhas, companheiras, trabalhadoras, donas 

de casa, são, acima de tudo, mulheres, com 

o dom da sensibilidade, da força, da garra e 

do amor incondicional.

FUNCIONAMENTO
De terças-feiras a domingos, das 8h às 19h.

EXAMES MÉDICOS
Sábados, das 14h às 16h. 

Domingos, das 9h às 11h e das 14h às 16h. 

A taxa para sócio ou dependente é de R$ 4,00. 

Os convidados pagam taxa de R$ 5,00.

CONVIDADOS
Os convidados (aqueles que não são associados 

nem dependentes) pagam uma taxa de R$ 25,00. O 

convite deve ser retirado na sede do Sindicato, Rua 

Pinheiro Machado, 2157, até a sexta-feira, até as 18h, 

mediante o pagamento da taxa.

Atenção: NÃO SERÃO VENDIDOS CONVITES 
NA PORTARIA DA SEDE CAMPESTRE.

Para homenageá-las, o sindicato  vai distribuir uma lembrança,  na sede campestre. 

Compareça!                                           Direção e funcionários do STIA-Caxias



sua saúde em primeiro lugar
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Proteja-se e evite o câncer de pele
Câncer de pele é  uma 

doença que ocorre por conta do 
desenvolvimento anormal das 
células da pele. Elas multiplicam-
se repetidamente até formarem 
um tumor maligno. O câncer de 
pele é uma doença que tem cura, 

se descoberto logo no início.
O principal vilão do câncer 

de pele é o sol. Embora seja 
importante para saúde, é preciso 
ter cuidado com o excesso de sol. 
Quando seus raios ultravioleta 
(tipo B) atingem as camadas 

mais profundas da pele, podem 
alterar suas células e provocar 
envelhecimento precoce, lesões 
nos olhos e até câncer de pele. 
Alguns cuidados são necessários, 
principalmente para aqueles que 
trabalham ao ar livre.

Quais são os principais fatores de risco para 

desenvolver o câncer de pele?

•  História familiar de câncer de pele;
•  Pessoas de pele e olhos claros, com cabelos ruivos 

ou loiros;
•  Pessoas que trabalham frequentemente expostas ao 

sol sem proteção adequada;
•  Exposição prolongada e repetida ao sol na infância e 

adolescência.
  

O que deve ser feito no lazer 

para prevenir o câncer de pele?

•  Evite exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h;
•  Use sempre proteção adequada, como bonés ou 

chapéus de abas largas, óculos escuros, barraca e filtro 

solar com fator mínimo de proteção 15.
Usar o filtro solar apenas uma vez durante todo o dia 

não protege por longos períodos. É necessário reaplicá-lo 
a cada duas horas, durante a exposição solar. Mesmo filtros 

solares “a prova d’água” devem ser reaplicados.
E no trabalho ao ar livre?
•  Não deixe de usar: chapéus de abas largas, camisas de 

manga longa e calça comprida;
•  Se puder, use óculos escuros e protetor solar;
•  Procure lugares com sombra;
•  Sempre que possível evite trabalhar nas horas mais 

quentes do dia.
Fonte: Instituto Nacional do Câncer

Futebol foi destaque na XVIII Olimpíada
O STIA-Caxias participou 

da XVIII Olimpíada Estadual 
da Alimentação, realizada em 

novembro passado, em Lajeado. A 
turma se empenhou para representar 

bem o sindicado, que entre os 13 
participantes, ficou em 6º lugar na 

classificação geral. 

Os grandes destaques ficaram 

por conta do 4º lugar conquistado 

pela equipe de futsal feminino 
e pelo 1º lugar, no futebol sete 

masculino. O STIA-Caxias 
agradece a participação de todos 
no evento. 



ao lado do trabalhador

Venha ser sócio do 
Sindicato da Alimentação

sua voz, seus direitos
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Homens: 789

Mulheres: 1090

Decisões: 1431

Pedidos: 432

Justas causa: 11

Atendimentos em 2013 

: valor de R$ 400,00, pagos em fevereiro

: valor de R$ 960,00, pagos em duas parcelas, em 

, FRINAL, CARRER, CHESSINI E NICOLINI: 

: valor de 210,00

Auxílio escolar começa a ser pago em fevereiro

Valores do auxílio escolar

A presidente do STIA-Caxias, Arlete Schmitz, 

e o 1º secretário, Gerson D. Rios dos Santos, 

participaram do 1º Seminário da Serra Gaúcha sobre 

Assédio Moral. O evento ocorreu em novembro 

de 2013, na Universidade de Caxias do Sul. O 

seminário foi promovido por diversos sindicatos, 

entre eles o da Alimentação de Caxias do Sul, tendo 

em vista que o assédio moral continua sendo um 

grande problema dentro das empresas. Além do 

tema principal, foram debatidos o assédio moral 

e saúde do trabalhador, assédio moral em juízo, 

e assédio moral – como proceder. O seminário 

também lançou uma espécie de cartilha sobre o 

assunto, com o título “Manual de promoção à vida 

para trabalhadores e trabalhadoras”. O livreto está 

disponível na sede no STIA-Caxias.

Assédio moral: assunto 
está sempre em pauta

5% 

Confederações
10% 

Centrais sindicais
10% 

Ministério do Trabalho 

e Emprego

15% Federações

60% Sindicatos

Se você é vítima de humilhações, agressões verbais 

ou qualquer tipo de preconceito ou violência 

psicológica, denuncie ao seu sindicato. 

Não seja mais uma vítima de assédio moral, que, 

como tantas outras, sofre calada.

Março é o mês da contribuição sindical
A Contribuição Sindical 

é compulsória, ou seja, 

obrigatória, e está prevista 

nos  artigos 578 a 591 da 

CLT. O recolhimento é feito 

no mês de março, sendo 

assim, a empresa é obrigada 

a descontar do funcionário o 

valor equivalente a um (1) dia 

de trabalho. A Contribuição é 

anual e descontada por todos 

aqueles que participem de 

uma determinada categoria 

econômica ou profissional, 

ou de uma profissão liberal, 

independentemente de serem 

ou não associados a um 

sindicato.

O dinheiro arrecadado 

é depositado na Caixa 

Econômica Federal e depois 

dividido entre entidades 

sindicais e governo. Nos 

sindicatos, o valor é investido 

em serviços ao trabalhador. 

E no governo, em 

programas que beneficiem o 

trabalhador.

Veja como é feita a 

distribuição dos valores 

arrecadados com a 

contribuição sindical.

www.stialicx.com.br
Notícias | Serviços aos Associados | Acordos e Convenções Coletivas | Direito Trabalhistas 

Tudo isso e muito mais no novo site do Sindicato da Alimentação. Acesse!



ao lado do trabalhador

Venha ser sócio do 
Sindicato da Alimentação
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O Sindicado dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de 

Caxias do Sul (STIA-Caxias) oferece diversos serviços e convênios 

aos seus associados e dependentes. São atendimentos na área médi-

ca, odontológica e jurídica, prestados na sede, em Caxias do Sul, e 

também em Garibaldi, Carlos Barbosa, Antonio Prado e Farroupilha. 

Também são prestadas orientações sobre as relações trabalhistas, sem-

pre defendendo o interesse do trabalhador. O associado também pode 

aproveitar a sede campestre, entre outros benefícios. A mensalidade por 

associado, partir de junho de 2014, passa a ser R$ 18,00, independente 

de quantos dependentes (memores de 18 anos) o sócio titular tem.

Associado: ____________________________________________________________________________________

Matrícula: _______________________________________     Ficha: _____________________________________

Cart. profissional n: __________________________ Série:  ________________ Pis: ________________________

Eu, abaixo assinado, solicito minha associação

Nome: _______________________________________________________________________________________

Filiação : ______________________________________ e _____________________________________________

Estado civil: ________________________________  Nacionalidade: _____________________________________

RG: _______________________________________ CPF: _____________________________________________

Esposa: _____________________________________ Nascimento:            /            /     

Filho: _____________________________________ Nascimento:           /            /     

Filho: _____________________________________       Nascimento:          /            /      

Filho: _____________________________________       Nascimento:         /            /      

Filho: _____________________________________       Nascimento:        /           /      

Filho: _____________________________________       Nascimento:       /          /      

Endereço: _______________________________________________ número: ______________________________

Bairro:  ______________________________________________   CEP: _________________________________

Telefones: ____________________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________

Empresa: _______________________________________________________________ Admissão:___/____/_____

Profissão ou função: ____________________________________________________________________________

Pela presente proposta, autorizo o desconto em folha de pagamento (de acordo com o artigo 545 da CLT) das 

contribuições para mim devidas ao STI Alimentação Caxias do Sul, do qual passo a ser sócio.

Caxias do Sul, __________ de _______________________________ de 2014.

____________________________________________________

                                                                                     Associado  

Proposta para associação ao STI Alimentação Caxias

Médicos: 1730

Odontológicos: 5634

Prótese: 37

Clareamento: 18

Rescisões: 

Homens: 789

Mulheres: 1090

Decisões: 1431

Pedidos: 432

Justas causa: 11

Atendimentos em 2013 

MOINHOS: valor de R$ 400,00, pagos em fevereiro

VINHO: valor de R$ 960,00, pagos em duas parcelas, em 

fevereiro e maio

JBS, FRINAL, CARRER, CHESSINI E NICOLINI: 

valor de R$ 438,56

BRF-Brasil Foods: valor de R$ 400,00

PADARIAS E CARNES (BOI): valor de 210,00

Auxílio escolar começa a ser pago em fevereiro
Conforme o acordo ou convenção 

coletiva da categoria da alimentação, os 

trabalhadores têm direito ao auxílio escolar. 

O valor, que varia de acordo com cada 

empresa ou segmento, começa a ser pago em 

fevereiro. Informe-se na sua empresa quais 

os documentos necessários para solicitar o 

auxílio escolar.  Um dos critérios 

é apresentar o comprovante de 

matrícula e frequência escolar, 

que você deve pedir na escola e 

entregar na empresa.

Valores do auxílio escolar

A presidente do STIA-Caxias, Arlete Schmitz, 

e o 1º secretário, Gerson D. Rios dos Santos, 

participaram do 1º Seminário da Serra Gaúcha sobre 

Assédio Moral. O evento ocorreu em novembro 

de 2013, na Universidade de Caxias do Sul. O 

seminário foi promovido por diversos sindicatos, 

entre eles o da Alimentação de Caxias do Sul, tendo 

em vista que o assédio moral continua sendo um 

grande

tema principal, foram debatidos o assédio moral 

e saúde do trabalhador, assédio moral em juízo, 

e assédio moral – como proceder. O seminário 

também lançou uma espécie de cartilha sobre o 

assunto, com o título “Manual de promoção à vida 

para trabalhadores e trabalhadoras”. O livreto está 

disponível na sede no STIA-Caxias.

A Contribuição Sindical 

é compulsória, ou seja, 

obrigatória, e está prevista 

nos  artigos 578 a 591 da 

CLT. O recolhimento é feito 

no mês de março, sendo 

assim, a empresa é obrigada 

a descontar do funcionário o 

valor equivalente a um (1) dia 

de trabalho. A Contribuição é 

anual e descontada por todos 

aqueles que participem de 

uma determinada categoria 

econômica ou profissional, 

ou de uma profissão liberal, 

independentemente de serem 

Tudo isso e muito mais no novo site do Sindicato da Alimentação. Acesse!



entretenimento

Piadas
Pescaria

Dois pescadores 

estão à beira do rio 

bebendo uma cerveja 

geladinha e observando 

com atenção a boia, 

quando um deles diz:

- Amigo, acho que 

vou me separar da 

minha mulher, já faz 

três meses que ela não 

fala comigo!

O outro, após refletir 

uns momentos, lhe diz: 

- Pense bem,  hoje 

em dia é muito difícil 

encontrar uma mulher 

boa assim!!!

No consultório

Maria vai ao 

ginecologista recla-

mando que não 

consegue engravidar.

Preparando-se para 

examiná-la, o médico 

diz:

- Por favor, tire a 

roupa e deite-se naquela 

maca.

E ela, indecisa, 

dispara:

- Mas, doutor! Eu 

queria tanto que o filho 

fosse do meu Manuel.

Conversa 

de caipira

Um caipira chega 

para o outro e pergunta: 

- Ô Zé, por que a 

mulher nasceu da 

costela do homem? 

- Ôra uai, porque se a 

mulher fosse feita de 

uma picanha, só os 

ricos poderiam ter!!!

Bêbado no ônibus

O bêbado entra no ônibus e senta ao lado de um padre. 
O padre olha para ele com aquele ar de piedade e diz: 
- Você não vê que esse é o caminho para o inferno, 
meu filho?

- Desgraçaaa! Peguei ônibus errado outra vez.

Exemplo

O cara está na cozinha, fritando um ovo, quando 
a esposa chega e começa a gritar, como uma louca: 
- Joga mais óleo! Joga mais óleo! Vai grudar 
tudo no fundo! Cuidado, vira, vira, rápido! 
Agora, calma! Cuidado para não estourar. Você 
nunca fez isso antes? Vai saltar gordura! Ai, meu 
Deus! Não esqueça o sal, esqueceu? O sal, o sal! 
Sem entender nada, o homem pergunta:

- Por que você está fazendo isso? Acha 
que eu não sou capaz de fritar um ovo? 
A esposa  responde:

- Isso é só para você ter uma ideia de como é 
dirigir com você na carona!

CRUZADA

JOGO DOS SETE ERROS


