
reajuste que equivale demais salários. e sde  que  fo i  
somente ao valor da Os 14,30% de reajuste iniciada a campa-
inflação que era de 5,49%, salarial dos trabalhadores n h a  s a l a r i a l  D
o reajuste pedido pelos c o n q u i s t a d o s  p e l o  2010/2011 estamos na luta 
trabalhadores inicialmen- Sintrimmoc, agora os incansável por um reajuste 
te era de 16%, porem companheiros da Madeira que venha de encontro 
depois de varias negocia- e do Mobiliário podem com os anseios do traba-
ções a comissão de comemorar juntos esse lhador, nós sabíamos que 
negociação dos trabalha- reajuste digno. Todo as negociações não seriam 
dores e dos patrões trabalhador deve a partir fáceis, mas sabíamos 
chegaram a um acordo no de agora conferir em seu também que o Brasil esta 
ultimo dia 28/09 que holerite os novos valores atravessando um momen-
resultou em um reajuste de que foram acordados entre to favorável no setor, 
14,30% e de 7,0% para os patrão e empregado.diferente ao ano passado 

onde enfrentamos a crise 
mundialmente falada, 
hoje o nosso setor é de 
amplo desenvolvimento e 
por isso a classe patronal 
não tem do que reclamar, 
no início das negociações 
a os patrões oferecera u 

Fechada Convenção Coletiva da Madeira, REAJUSTE DE 14,30%

TABELA DE SALÁRIO
PISO MAIO 

DE 2010

VALOR POR HORA

R$ 3,25 R$ 715,00 14,3049%

VALOR POR MÊS
PERCENTUAL DE REAJUSTE

EM RELAÇÃO À MAIO DE 2010

PARA OS DEMAIS SALÁRIOS CONCEDER O REAJUSTE DE 7,0%
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O CIRCULAR
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA 

E DO MOBILIÁRIO DE CASCAVEL E REGIÃO.

NCSTRua Indira Gandhi, n.º 1.734 - Cascavel/PR - CEP. 85.805-310  
 Tel. (45) 3326-8713 | 3226-7438 E-mail: sintrimmoc@brturbo.com.br

JÁ!JÁ!LUTA
40 horas

semanais

SINTRiMMOC
NA

CascavelCascavel

Anahy, Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Campo Bonito, Capitão L. Marques, Cascavel, 

Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Diamante do Sul, Guaraniaçu, Ibema, Lindoste, Santa Lucia,

Santa Tereza do Oeste, Três Barras do Paraná.

COMPARATIVO 

DE SALÁRIO 2009 E 2010

COMPARATIVO 

DE SALÁRIO 2009 E 2010

CRESCIMENTO DE 

R$ 88,00 REAIS

PISO MAIO 

DE 2009

R$ 627,00

PISO MAIO 

DE 2010

R$ 715,00

BASE TERRITORIAL



Vendaval destrói sede do Sintrimmoc

O vento destruiu todo o telhado do SindicatoDestruição total
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SINTRIMOC realiza festa do dia das Crianças
Neste mês de outubro o o presidente do Sintrimmoc ótimos momentos, mas atenção 

Sintrimmoc estará realizando Almir Guedes Fernandes esse é muito importante retirar o 

u m a  c o m e m o r a ç ã o  e m  vai ser um dia pra ficar na convite na sede do Sintrimmoc, 

homenagem ao dia das crianças, história do Sindicato e princi- sito a rua Indira Gandhi nº 

destinados a todas as crianças palmente para os filhos dos 1.734, Alto Alegre.

dos trabalhadores que são trabalhadores e trabalhadoras, 

representados pelo Sindicato, pois ver uma criança feliz é a 

na  opor tun idade  mui tas  fonte de tudo, por isso estamos 

atrações iram movimentar a desde já convidando a todos os 

sede do Sindicato, cama trabalhadores da nossa base 

elástica, brinquedos infláveis, que, no dia 12 de outubro 

palhaços, futebol, corrida do compareça na sede do sindicato 

saco e muita diversão estarão a partir das 13:00h para trazer o 

sendo realizados neste dia, para seus filhos brincar e passar 

A Colônia de Férias da máxima para 10 (dez) pessoas e Colônia de Férias, os trabalha-
F E T R A C O N S PA R  e s t á  o valor da diária a partir de 1º de dores  nas  Indústr ias  da 
localizada no município de maio de 2009, será de R$ 83,00 Construção e do Mobiliário do 
Itapoá, litoral oeste de Santa (oitenta e três reais); Estado do Paraná, em dia com 
Catarina, tem fácil acesso suas obrigações sindicais e :: 01 (uma) casa (sobrado) com 
rodoviário e fica apenas duas principalmente sendo SÓCIO.02 (duas) camas de casal e 04 
quadras da praia. RESERVAS (quatro) beliches, com capaci-
Contamos com: dade máxima para 12 (doze) A reserva será feita no 

pessoas e o valor da diária a Sintrimmoc, que encaminhará à :: 15 (quinze) casas com 01 
partir de 1º de maio de 2009, Federação, com antecedência (uma) cama de casal e 02 (dois) 
será de R$ 112,00 (cento e doze mínima de 20 (vinte) dias e beliches, com capacidade 
reais); máxima de 60 (sessenta) dias da máxima para 06 (seis) pessoas e 

data do uso, acompanhado de o valor da diária a partir de 1º de Temos ainda salão de jogos, 
cheque ou depósito no Banco do maio de 2009, será de R$ 50,00 campo de futebol de areia, 
Brasil, Agência 1622-5, C/C (cinqüenta reais); churrasqueiras, playground, 
4189-0 ou na Caixa Econômica piscinas adulto e infantil e :: 02 (duas) casas com 01 (uma) Federal, Agência 1000, C/C amplo estacionamento.cama de casal e 04 (quatro) 3 2 1 - 0 ,  e m  f a v o r  d a  

beliches, com capacidade Poderão  hospedar-se  na  FETRACONSPAR.

Um vendaval que durou cerca importante que não 
de dez minutos provocou aconteceu nada com 
estragos em varias residências ninguém, foi apenas os 
em Cascavel, O vendaval não danos materiais” disse o 
foi uma surpresa. O vento que p r e s i d e n t e  d o  
passou por cascavel durante a S i n t r i m m o c  A l m i r  
tarde avisava que o clima no Fernandes Guedes.
anoitecer estimava cuidado, 
durante a noite o vendaval 
atingiu o sindicato e acabou 
arrancando todo o telhado da 
entidade, uma grande mobili-
zação foi feita para consertar o 
es t rago provocado pela  
natureza, “depois do susto 
agora é  só reconstruir  
novamente, o que mais é 

MAIORES INFORMAÇÕES
LIGUE (45) 3326 8713

MAIORES INFORMAÇÕES
LIGUE (45) 3326 8713

APENAS PARA ASSOCIADO DO
SINTRIMMOC

APENAS PARA ASSOCIADO DO
SINTRIMMOC

Trabalhador  pode usar casa na praiaASSOCIADO
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O cadastramento no PIS é feito pelo empregador, na 
primeira admissão do trabalhador, por meio do formulário 
Documento de Cadastramento do Trabalhado - DCT, que 
pode ser impresso na página de documentos para 
download. Depois disso, o empregado recebe um cartão 
contendo o seu número de inscrição. Esse documento 
permite a consulta e saques dos benefícios sociais a que o 
trabalhador tem direito, como FGTS e Seguro-
Desemprego, confira acima a tabela do PIS.

Confira o cronograma de pagamento do Abono do PIS

Tabela Salário 

Familia
e acordo com a D  o valor do 

salário-família será de R$ 27,64, por filho 
de até 14 anos incompletos ou inválido, 
para quem ganhar até R$ 539,03. Para o 
trabalhador que receber de R$ 539,04 até 
R$ 810,18, o valor do salário-família por 
filho de até 14 anos de idade ou inválido de 
qualquer idade será de R$ 19,48.

Portar ia  
Interministerial MPS/MF nº 333, 
de 29 de Junho de 2010,

Quem ganha até R$539,03 

recebe R$27,64

Quem recebe de R$539,04 

até R$810,18 

recebe R$19,48

Tabela Salário Familia

ATENÇÃO: O salário família quem paga é

o GOVERNO, a empresa somente

REPASSA
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Todo o início de ano o borracha, apontador, régua, 
S i n t r i m m o c  d i s t r i b u i  tesoura, cola, papel sulfite. O 
deforma gratuita para seus associado deve comparecer 
associados e dependentes na secretaria do sindicato 
um kit de material escolar munido da carteirinha de 
para os trabalhadores (se for associado e comprovante de 
estudar) e seus dependentes, matricula, para que possa 
um kit contem cadernos, fazer a retirada do material 
lápis, canetas, lápis de cor, escolar já a partir do mês de 

SE VOCÊ AINDA NÃO É
ASSOCIADO DO SINDICATO

NÃO PERCA MAIS TEMPO
PEÇA A VISITA DE UM 
DIRIGENTE SINDICAL

QUE IREMOS ATÉ VOCÊ
(45) 3326 - 8713

Avários anos os trabalhadores associados ao Sintrimmoc podem usufruir de vários benefícios que o sindicato fornece, desde 
uma simples informação ao mais rigoroso atendimento.

Laboratórios
Clinica Odontológica
Clinica Integrada
Estética e Emagrecimento
Plano de Saúde
Radiologia
Ultrassonografia
Hospitais
Oftamologia

Confira alguns dos benefícios que o SINTRIMMOC oferece:

SINTRIMMOC realiza entrega do material escolar

SINTRIMMOC PASSA POR 

RESTRUTURAÇÃO

DEPOIS

ExpedienteExpediente
Jornal Informativo O Circular - do SINTRIMMOC - Cascavel 
Presidente: Almir Guedes Fernandes  
SINTRIMMOC - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da  Madeira 
e do Mobiliário de Cascavel e Região 
Rua Indira Gandhi, n.º 1.734 - Cascavel/PR - CEP. 85.805-310 
 Tel. (45) 3326-8713 | 3226-7438 
E-mail: sintrimmoc@brturbo.com.br

Foi longo o caminho percorrido pelo SINTRIMMOC para 
conseguir encontrar um local adequado para a aquisição da 
sede. Depois que a compra foi decidida em assembléia, a 
diretoria do sindicato saiu em busca de um terreno cuja 
localização fosse favorável ao trabalhador. 

Nova sede

A localização é um ponto estratégico para a comunicação do 
sindicato com os trabalhadores, a diretoria do sindicato 
resolveu então reformar a sede para fazer as subdivisões do 
espaço, a aquisição da sede própria do sindicato representa 
mais uma vitória para a categoria, todos os trabalhadores 
podem usufruir dos benefícios oferecidos pelo sindicato dentre 
muitos destacamos o campo de Futebol que em breve vai 
ganhar também todo um cuidado especial e telas ao redor para 
evitar o extravio de bolas. 

Veja nas imagens ao lado o antes e o depois da reforma da sede.

Redação, Projeto Gráfico e Diagramação : Francismar da Silva  
CRIARTS - AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 
Rua Francisco Bartinick, 1947 Bloco C3 - AP 11
Cascavel/PR - CEP. 85.807-550 
 Tel. (45) 9984-1611  
E-mail: agenciacriarts@hotmail.com

As vantagens em ser associado do Sindicato

ANTESANTES DEPOISDEPOIS

ANTESANTES DEPOISDEPOIS

ANTESANTES DEPOISDEPOIS
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