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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA

23 de Julho- DIA ESTADUAL DO PADEIRO
Parabéns a todos os trabalhadores da
Indústria da Panificação pelo seu dia !!!!
Há treze anos o STIA/PB conseguiu mais esta
conquista para a categoria: instituir o Dia Estadual
do Padeiro. A Lei 8.711 foi sancionada em 03 de
dezembro de 2008 e passou a integrar o calendário
oficial de datas e eventos do Estado. Desde então,
nos instrumentos coletivos registrados no Ministério
do Trabalho, passaram a constar cláusulas que
gratifique o "Dia do Padeiro", com pagamento de
abono para todos os profissionais que trabalham no
setor, indistintamente da função exercida na
empresa. No atual instrumento coletivo, a cláusula
que trata desta gratificação, é a cláusula décima
nona, com a seguinte redação:

Segundo Antonio Salustino, presidente do
STIA/PB, "o profissional de panificação tem suma
importância para esta entidade pois, foi através da
união deles que se deu a fundação deste sindicato
em 1938. É uma grande satisfação saber que a
Paraíba foi o primeiro estado da Federação a
dedicar um dia para este profissional." Antônio
também comenta a alegria de poder remunerar o
trabalhador de padaria pelo seu dia: " Fico muito
feliz em saber que todos os trabalhadores de
padaria receberam uma gratificação pelo seu dia, o
"Dia do padeiro".

"Fica reconhecido o dia 23 de julho de cada ano, como Dia da
Categoria Profissional dos Trabalhadores na Indústria de
Panificação, o qual será considerado como dia normal de trabalho.
Parágrafo Primeiro - Pelo trabalho realizado naquele dia, os
colaboradores receberão a importância correspondente a 01 (um) dia
de trabalho da respectiva função e região, a título de abono,
importância esta, face ao seu caráter de excepcionalidade, não se
incorporará ao salário dos trabalhadores para quaisquer fins, sejam
trabalhistas, fundiários e/ou previdenciários, nos termos da Lei n.º
8.212 /91, artigo 28 , § 9º, acrescentado pela Lei 9.528 /97, letra e,
item 7, acrescentado pela Lei 9.711 /98, art. 144 da CLT , com a
redação dada pela Lei 9.528 /97.
Parágrafo Segundo - Fará jus ao benefício, o colaborador que tiver
mais de 90 (noventa) dias de efetivação na empresa."

Não fique só:
Fique Sócio!

Antonio Salustino- presidente do STIA/PB

O trabalhador que desejar se associar deve procurar a sede do Sindicato na R. da República, 906 Centro, portando sua carteira de trabalho, RG, CPF e foto 3x4 para preencher a proposta de
associação. Também é possível ter acesso a proposta através do nosso site no seguinte endereço:
www.ftia-pb.com.br; após preencher, encaminhar ao sindicato.
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