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Filiado

Mais de 400 trabalhadores
estiveram presentes registrando
seus votos na eleição que acon-
teceu nos dias 29 e 30 de maio,
para a escolha da nova diretoria
do SINTRIMMOC.

Foram disponibilizadas 04
urnas para a votação, tendo uma
fixa na  sede do sindicato e 03
urnas itinerantes.

Trabalharam na realização
deste evento uma comissão for-
mada por 08 pessoas eleitas pela
federação, para a coleta de vo-
tos.

O presidente eleito por
unamidade, Almir Guedes

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Efetivos                  Suplentes
Presidente: Almir Guedes Fernandes          Fábio Coelho
Secretário Geral: José João de Araújo               Aldacyr da Rosa
Secretário de Finanças: Antonio Carlos Paz     Pedro Gonçalves

CONSELHO FISCAL
Efetivos                 Suplentes
Reynaldo Prates         Fabiana Vera Benites
Ney Celso         Jorge Laiol
Aldemir da Silva         Ailton Fernandes Sautiro

CONSELHO DE REPRESENTANTES JUNTO A FETRACONSPAR
Efetivos                  Suplentes
Almir Guedes Fernandes                        Vilson Queiros de Matos
José João de Araújo           Gilmar Vieira

Fernandes, que está a frente do
sindicato desde abril de 2005, dis-

Eleição

 É reeleita nova diretoria por mais quatro anos
se que, “o objetivo maior da
diretoria eleita é priorizar o
atendimento aos trabalhado-
res, lutando por melhores
condições de trabalho e in-
formação”.

A abertura das urnas e a
contagem dos votos, foi  de-
sempenhada  pelo presidente
da comissão eleitoral - Anacir
Antonio de Andrade e também
contou com a presença do pre-
sidente da Fetraconspar, Ge-
raldo Ramthun.

Para oficializar a posse da
nova diretoria, será realizado no
dia 28 de junho na sede em

Cascavel solenidade de posse. A
nova diretoria ficará à frente do
sindicato até 2011.



Movimento Sindical

Redução da carga horária já!
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Sintrimmoc fecha convenção com
Patronal Oeste.

O Sindicato dos Trabalha-
dores na Indústria da Madeira e
do Mobiliário de Cascavel e Re-
gião, concluiu as negociações
para a convenção coletiva de tra-

balho 2008/2009. Ficou estabe-
lecido em acordo, a unificação
do piso salarial  em todo o Esta-
do. Nos primeiros 90 dias  o
salário será de R$ 527,00 por

mês e após esse período o valor
de R$ 544,00. Para os trabalha-
dores que ganham acima do piso
receberão mais 6% sobre os  va-
lores mensais.

 Almir Guedes Fernandes,
presidente do
SINTRIMMOC disse que,“
grandes avanços foram
obtidos na convenção des-
te ano. A luta  por melho-
res resultados para os tra-
balhadores  continua.”

A reunião aconteceu na
Assossiação Comercial e In-
dustrial de Cascavel - ACIC,
no dia 29 de maio. Partici-
param desta convenção o
SINTRIMMOC,  SITCM
de Marechal Cândido
Rondon, STICM de Toledo
e STICM de Medianeira.

A redução da carga de tra-
balho de 44 para 40 horas se-
manais, vai  possibilitar emprego
para um número maior de pes-
soas e  permitirá aos trabalhado-
res mais tempo livre para investir
em qualificação profissional e
também  lazer.

Para conquistar estes obje-
tivos, as  centrais sindicais de vá-
rios lugares do país se mobilizam
para levar ao Congresso Nacio-
nal um abaixo-assinado com
mais de 5 milhões de assinaturas,
reeivindicando a redução da jor-

nada de trabalho e precionar os
deputados para que aprovem a
Proposta de Emenda à
constituição (PEC), nº
393/01.

O Sintrimmoc tam-
bém está junto na luta por
um Brasil mais justo, com
mais empregos, melhores
salários e  mais qualidade
de vida para o trabalhador.

Estamos colhendo as-
sinaturas e participando do
manifesto, levando solidari-
edade e apoio dos trabalhado-

res do oeste do Paraná, disse o
presidente do SINTRIMMOC.

Passeata realizada em Brasília/DF
dezembro de 2007

Climar, Anacir, Almir e Rudimar representantes dos trabalhadores na região oeste.



Sede Campestre do Sintrimmoc
Os trabalhadores da Indús-

tria da Madeira e do Mobiliário
de Cascavel e Região têm a dis-
posição a associação para  rea-
lizar  vários tipos de  eventos.

A estrutura física da asso-
ciação possui salão com churras-
queiras, mesas e cadeiras para
realização de festas. Campo de
futebol suíço, parque de diver-
são e estacionamento.

Através da associação tam-
bém é proporcionado cursos de
informática com um valor abaixo
do mercado.

É realizado também todos
os anos a distribuição gratuita de
material escolar para os filhos dos
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associados que estudam no
ensino médio de 5ª a 8ª série.
Vale lembrar também que to-
dos finais de ano é realizado
na sede do sindicato uma gran-
de festa de confraternização
entre os
assossiados.

Campo de Futebol suiço da
Associação em Cascaveltão Leônidas Mar-

ques esta adequan-
do também suas
instalações para
atender melhor o
assosssiado do
Sintrimmoc.

O sindicato

Salário Família

Você sabe se tem esse direito?
O sa-

lário famí-
lia foi  ins-
t i t u íd o
na c io -
n a l -
me nt e

em 03 de
outubro de 1963,  no governo

do então Presidente da Repúbli-
ca João Goulart – Jango. Ficou
decretado a partir de então, que
este benefício seria pago a to-
dos os trabalhadores que tives-
sem filhos de até 14 anos incom-
pletos,  para o auxílio do susten-

Tem direito ao salário-fa-
mília todos os trabalhadores
que possuem carteira registra-
da como determina a lei. Para
a concessão do salário-família
a Previdência Social não exige
tempo mínimo de contribuição.

O salário-família é pago
mensalmente ao empregado
pela empresa à qual está vin-
culado e deduzido do recolhi-
mento das contribuições sobre
a folha salarial, ou holerite
como é popularmente conhe-
cido .

to das crianças. O trabalhador passa a receber
este benefício a partir do nascimen-
to da criança, desde que sejam apre-
sentados todos os documentos exi-
gidos pelo INSS. Os documentos
exigidos são: carteira de vacinação
das crianças com menos de 7 anos
e o comprovante de freqüência es-
colar dos filhos entre 7 e 14 anos de
idade.

Vale lembrar que o trabalhador
tem o direito de receber o valor do
benefício para todos os filhos até a
idade limite e que o beneficio é en-
cerrado quando o filho completar 14
anos.

Veja abaixo a tabela vigente

Até 472,43 o valor pago é de 24,23
De 472,44 até 710,08 o valor pago é de 17,07
Quem ganha acima de 710,08 não tem direito ao benefício

A sub-sede
localizada em Capi-

conta hoje com 1200 associados.
Para se filiar basta o trabalhador vir
ao sindicato com documentos pes-
soais e fazer o seu cadastro. Os
filiados pagam 2% do salário base a
título de taxa confederativa.

Campo de Futebol Suiíço da Sede em Cascavel



Colônia de Férias, se programe
A Federação dos Trabalha-

dores nas Indústrias da Constru-
ção e do Mobiliário do Estado
do Paraná - FETRACONSPAR
tem como propriedade um local
onde pode ser realizado colônia
de férias. A estrutura oferecida
esta localizada no Município de
Itapoá no litoral
catarinense.

É oferecido aos tra-
balhadores 18 casas, e
mais um local específico
que esta destinada para
treinamento e educação
sindical. Estas casas tem
por objetivo propiciar
lazer aos trabalhadores do
3º grupo da Construção e
do Mobiliário.

Poderão hospedar-se na
Colônia de Férias, todos os tra-
balhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário do
Estado do Paraná, desde que es-
tejam em dia com suas obriga-
ções sociais seus dependentes e
familiares.Este benefício também
é estendido aos funcionários dos
Sindicatos filiados. que estejam
em dia com a tesouraria da FE-
DERAÇÃO e as demais dispo-
sições estatuárias.

RESERVAS
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Você pode obter mais infor-
mações pelo telefone (41) 3264-
4211 com Lindomar.

As reservas podem ser rea-
lizadas no sindicato, que encami-
nhará à Federação, com antece-
dência mínima de 20 (vinte) dias e
máxima de 60 (sessenta) dias da
data do uso, acompanhado de

cheque ou depósito no Ban-
co do Brasil, Agência 1622-
5, C/C 4189-0 ou na Caixa
Econômica Federal, Agência
1000, C/C 321-0, em favor
da FETRACONSPAR.
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* Casas com capacidade máxima para 06 pessoas
Valor da diária atualmente é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)
* Casas com capacidade máxima para 10  pessoas,
Valor da diária atualmente é de R$ 61,00 (sessenta e um reais)
* Casa (sobrado) com capacidade máxima para 12 pessoas
Valor da diária,  R$ 79,00 (setenta e nove reais)

Valor das diárias

          04

Sede do Sindicato em Cascavel
Rua Indiara Gandhe, nº 1734
Bairro - Alto Alegre
E-mail: sintrimmoc@brturbo.com.br
Sub Sede do Sindicato em Capitão
Leônidas Marques
Avenida Iguaçú, nº 642 - Centro

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Madeira e do Mobiliário de Cascavel e Região


