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Tudo que marcou 
a história da CLT 
você lê aqui!

sempre em movimento!
Acompanhe de perto o trabalho que o 
Sintrimmoc desenvolve todos os dias

conquistas
Na última negociação salarial, 
conquistamos bons reajustes!
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2013 foi um ótimo ano e 
2014 será ainda melhor!

O ano de 2013 foi muito especial para o Sintrimmoc. 
Completamos o nosso 20º ano de vida! E até aqui pode-
mos dizer que há razões de sobra para comemorar. Pri-
meiro porque a própria fundação do Sintrimmoc foi fruto 
de muita luta. Em 1993 os trabalhadores do Oeste eram 
representados pelo SOMPAR, cuja sede era em Curitiba. 
Não contentes com a distância do sindicato, al-
guns trabalhadores, entre eles o Sr. Idircei 
Refatti, se reuniram para fundar um sin-
dicato em Cascavel.

Porém, ao saber dessa iniciativa, 
o SOMPAR entrou na Justiça, na 
tentativa de impugnar a funda-
ção do Sintrimmoc. Só após 
cinco anos conseguimos a cer-
tidão de fundação e a legitimi-
dade do nosso sindicato!

Após essa batalha, come-
çou um trabalho de repre-
sentação dos trabalhadores 
da nossa região. No ano 2000, 
Carlos Alberto de Cristo as-
sumiu a presidência do nosso 
sindicato e permaneceu à frente 
da entidade sindical até 2005. Em 
abril deste mesmo ano, eu fui no-
meado presidente do sindicato. A partir 
desse momento, tentei mudar a história do 
Sintrimmoc com algumas ações práticas e con-
cretas, como a desvinculação da Fundação Iguaçu, o que 
deu vida própria ao sindicato. Também inauguramos uma 
nova forma de trabalho e, aos poucos, as negociações com 
a classe patronal mudaram seus rumos, os salários dos 
trabalhadores foram fortalecidos e novas cláusulas sociais 
foram incorporadas à Convenção Coletiva de Trabalho. 

Outra conquista importante foi a inauguração da pri-
meira sub-sede do Sintrimmoc na cidade de Capitão Leô-
nidas Marques, com o objetivo principal de representar de 
fato os trabalhadores daquele município e dos municípios 
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vizinhos como Santa Lucia, Lindoeste e Boa Vista da Apa-
recida. Depois de diversas lutas com a classe patronal da 
região, o sindicato conseguiu mudar a história dos traba-
lhadores, que hoje podem usufruir de melhores salários 
e dos benefícios garantidos nas cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho ao longo destes 20 anos. 

Falando especificamente do ano de 2013, foi 
possível perceber o quanto o Sintrimmoc 

esteve engajado nas principais mani-
festações trabalhistas. Aliás, o ano 

foi marcado justamente pelas ruas 
sendo tomadas por trabalhado-
res das mais diversas categorias, 
todos lutando por melhores 
condições de vida! Claro que 
não foi nada fácil... Levamos 
muitos tombos pelo caminho, 
mas levantamos e continua-
mos andando, recrutando 
companheiros que queriam 

melhorar; e então as conquis-
tas foram aparecendo gradati-

vamente, uma a uma. 
Este ano, certamente, o cená-

rio não será diferente, ainda mais 
porque estamos falando de um ano 

eleitoral. A expectativa é de que os fu-
turos líderes da nossa nação não esqueçam 

de priorizar as reivindicações dos trabalhadores, 
que são os verdadeiros responsáveis por colocar o Brasil 
como uma das principais economias do mundo. Mas para 
isso acontecer, os trabalhadores precisam mostrar a sua 
voz. E o Sintrimmoc, como representante legítimo dos 
trabalhadores da madeira e do mobiliário se comprome-
te a continuar sendo o seu porta-voz. Ainda não somos o 
que pensamos, pois vamos nos fortalecer muito mais. Não 
conseguimos conquistar tudo o que queremos, mas vamos 
conseguir, pois muitos estão somando-se a nós nesta luta 
incansável por melhores condições de trabalho.
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Atuação sindical

O Sintrimmoc não 
para de pensar nos 
trabalhadores. Mais 
especificamente, no 
bolso deles...

Os 70 anos da CLT

Conheça a história 
da Consolidação das 
Leis Trabalhistas, 
que completou o 70º 
aniversário em 2013 

Opinião

O presidente da 
NCST-PR, Denílson 
Pestana, fala sobre 
as lutas da entidade 
sindical

Cooperação

Ajudar os outros 
sindicatos da 

categoria também 
faz parte da nossa 

missão!

Salário maior!

Confira como ficou 
o piso salarial dos 
trabalhadores de 
Cascavel e região 

após a negociação 

Participação

Os diretores do 
Sintrimmoc estão 
sempre presentes 

em palestras, 
eventos e reuniões



Sintrimmoc distribui kit de material 
escolar para o ano de 2014

Os associados do Sintrimmoc não precisaram se 
preocupar com a compra de material escolar dos fi-
lhos. O sindicato disponibilizou um kit com caderno 
universitário de 10 matérias, lápis, canetas, borracha, 
régua, tesoura, cola branca e apontador com lixeiri-
nho. Os  trabalhadores associados que têm filhos ou 
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SINTRIMMOC, UM SINDICATO ATUANTE!

dependentes matriculados de 5ª a 8ª série estiveram 
na sede do sindicato e receberam seus kits de mate-
rial escolar.

Só um sindicato realmente preocupado com os tra-
balhadores que representa poderia dar uma ajudinha 
financeira dessas!

Diretores e conselheiros 
fiscais se reúnem para fazer 

avaliação do sindicato
No dia 09 de novembro de 2013, o Sintrimmoc reali-

zou uma Reunião Extraordinária com a diretoria e os 
membros do Conselho Fiscal para tratar de assuntos de 
interesse do sindicato. Na pauta da reunião estavam: 
leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ante-
rior; relatório de receitas e despesas dos meses de se-
tembro e outubro de 2013; acompanhamento do 
parecer do Conselho Fiscal; saldo em conta ban-
cária e aplicações até o dia 09/11/2013 e outros 
assuntos. Participaram da reunião o presidente 
Almir Fernandes, o secretário-geral José João 
de Araújo, o diretor Paulo Cesar Braga, os su-
plentes da diretoria Edio Ademar Wendpap e 
Pedro Gonçalves, os membros do Conselho Fis-
cal, Reinaldo Prates e Márcia de Lima e alguns 
convidados, como o companheiro Carlos Alberto 
Antônio Vieira do Sindicato dos Frentistas.
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FAÇA CHUVA OU FAÇA SOL, ESTAMOS AO SEU LADO! 

Greve dos trabalhadores de Irati

Em julho do ano passado, os 
trabalhadores do ramo madeireiro 
de Irati participaram de uma gre-
ve organizada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de 
Construção e do Mobiliário de Ira-
ti (Sintracom), assistido pela Fe-
traconspar. A greve foi deflagrada 
depois que os trabalhadores can-
saram de esperar pelo desfecho da 
negociação, que já se arrastava há 
quatro meses. 

O Sintrimmoc também partici-
pou da paralisação com a presen-
ça do presidente Almir Fernandes 
e do diretor Antonio Carlos Paz.

Na época, os trabalhadores luta-
vam por melhores salários, como 
explicou para a Folha de Irati o 
presidente do Sintracom e diretor 
da Fetraconspar, Ronaldo Wink-
lam. “O que dificulta um pouco é 

a questão do piso estadual e piso 
regional. O piso estadual é de R$ 
950,40 para o servente, e estamos 
buscando equalizar isso na região, 
onde o piso é R$ 844,80, além de 
ajustar a diferença que há entre 
o salário para as demais catego-
rias”.

A greve começou no dia 17 de 
julho e, naquele mesmo dia já fo-
ram realizadas novas negociações. 
Com isso, ficou estipulado que a 
manifestação seria suspensa até 
que houvesse a definição da ne-
gociação que ocorre na classe em 
nível estadual. 

O trabalhador João Maria Pe-
reira da Silva, que participou do 
manifesto, afirmou em entrevista 
que os trabalhadores devem se 
manter unidos pela necessidade 
de melhorias para todos. “Sabe-

mos que é uma negociação com-
plicada, mas os órgãos que nos 
representam estão trabalhando. 
O importante é a gente continuar 
junto até conseguir a melhoria no 
piso e em outras condições de tra-
balho”, disse.

Além de Irati, o Sintracom tam-
bém abrange trabalhadores de ou-
tros municípios da região Centro-
-Sul, como Guamiranga, Rio Azul, 
Teixeira Soares, Fernandes Pinhei-
ro e Rebouças. Participaram da 
greve os funcionários das empre-
sas F.V. de Araújo e AZF.

Entre as melhorias reivindica-
das, além do aumento salarial, 
estão: almoço fornecido pela fá-
brica, Participação nos Lucros e 
Rendimentos (PLR), cesta básica 
ou vale-compras, café da manhã e 
vale-transporte.
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Em 21 de março de 1932 foi instituída a obriga-
toriedade da Carteira de Trabalho. No início, 
ela surgiu como Carteira Profissional, dois anos 
após Getúlio Vargas chegar ao poder levado pela 
Revolução de 1930. Ela substituiu a Carteira do 
Trabalhador Agrícola, instituída por decretos 
assinados nos anos de 1904 a 1906. Já a Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, que substituiu 
a Carteira Profissional, foi criada pelo decreto-lei 
n.º 926, de 10 de outubro de 1969.

1932

Carteira de Trabalho

Uma ‘senhora’ CLT
Linha do 
tempo

Férias, fundo de garantia, pagamen-
to de horas extras e seguro-desemprego, 
entre outros benefícios. O que une todos 
eles é a Consolidação das Leis Trabalhis-
tas (CLT), o conjunto de regras sancionado 
por Getúlio Vargas há 70 anos, em pleno 
Estado Novo, que instituiu proteção, direi-
tos e deveres na relação entre empregados 
e empregadores. Ao contrário de outros 
países como os Estados Unidos, que com-
binam acordos de trabalho e legislação, 
o Brasil seguiu a linha da proteção quase 
total. “Na verdade, a Constituição Federal 
e a CLT admitem a negociação de apenas 
dois direitos: o salário e a participação nos 
lucros e resultados. A própria jornada de 
trabalho só pode ser negociada mediante 
uma série de restrições legais”, escreveu 
recentemente José Pastore, especialista em 
relações do trabalho.

Mas de 1943 para 2013, ano do 70º ani-
versário da CLT, o Brasil mudou bastan-
te. A CLT também passou por mudanças. 
Foram quase 500 acertos realizados nessas 
sete décadas, mas ainda seriam necessários 
mais! 

As tentativas para flexibilizar as leis tra-
balhistas não são poucas, mas sempre es-
barram em redes de proteção. “O alcance 
da negociação esbarra em direitos irrenun-
ciáveis garantidos por lei”, diz a advogada 
Daniela Ribeiro.  Muitos pontos poderiam 
avançar, como a regulamentação da tercei-
rização, que não aparece em nenhum ar-
tigo da CLT, mas o que impede o avanço,  
claro, é a rigidez da lei.

Fonte: Veja.
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Ela começou a ser desenhada ainda em 1923, quando o Estado 
de São Paulo criou o Departamento Estadual do Trabalho. Em 
1931, foram criadas as comissões mistas de conciliação. Em 
1946, a Justiça do Trabalho, anteriormente ligada ao Ministé-
rio do Trabalho, transforma-se em órgão do Poder Judiciário.

Carteira de Trabalho

Uma ‘senhora’ CLT

1939

Instituída a Justiça do Trabalho

1940

Proposto na Assembleia Constituinte 
de 1934, o salário mínimo só entrou em 
vigor em 1º de maio de 1940, quando foi 
estabelecida a primeira tabela de remu-
neração mínima. Depois da estabilização 
econômica iniciada com o Plano Real em 
1994, o reajuste automático de salário dei-
xou de existir. Nos últimos anos, adotou-
-se uma forma de reajuste: inflação mais o 
crescimento do PIB de dois anos antes. A 
fórmula permanece. Ainda é possível fixar 
salário mínimo regional desde que não seja 
inferior ao nacional hoje em R$ 724.

Criado o salário mínimo

As histórias da legislação e do mercado de trabalho brasileiro passaram por muitos momentos mar-
cantes nas últimas sete décadas. A linha do tempo que você acompanha nesta e nas próximas pági-
nas é uma viagem ao passado onde você vai relembrar os principais acontecimentos que contribuí-
ram para chegarmos à atual situação trabalhista, com a conquista de muitos direitos!

Fonte: O Globo.
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1943

Consolidação 
das Leis do Trabalho 

A lei nasceu com 922 artigos, número que é mantido 
até hoje. A lei já sofreu 497 modificações nesses 70 anos. 

Uma Comissão Ministerial nasceu para dar corpo à legisla-
ção já existente. O objetivo inicial era incluir também a legisla-

ção previdenciária, mas o projeto não foi adiante. O anteprojeto 
foi apresentado ao público para sugestões, mas quase todas foram 

recusadas pela comissão. Após as festividades em 1º de maio, com 
a reprodução quase total do anteprojeto, houve reações e a lei só foi 
publicada em agosto de 1943. Segundo especialista, apesar de reunir 
leis que já existiam, a CLT deu uniformidade ao mercado de trabalho. 
Mesmo assim, o alcance da lei foi limitado. Ficaram de fora traba-
lhadores domésticos, funcionários públicos, rurais e de autarquias 
paraestatais.

Outros marcos: 
Regulamentado o trabalho das mulheres: permissão de 

duas horas extras, desde que autorizadas por atestado 
médico; licença-maternidade passa a ser de seis 

semanas antes e depois do parto. Para traba-
lho noturno, a mulher precisa de ates-

tado de bons antecedentes.

Em julho de 1962, o benefício 
foi garantido aos trabalhado-
res pelo governo João Goulart, 
como uma gratificação de Natal. 
Uma greve geral, promovida 
pela primeira central sindical 
formada no Brasil, o Comando 
Geral dos Trabalhadores (CGT), 
lutou pela gratificação natalina e 
pela manutenção de San Tiago 
Dantas como primeiro ministro. 
Em 13 de julho de 1962 foi insti-
tuído o 13º salário, seguido por 
novas ameaças de greve para ga-
rantir o cumprimento da lei.

1962

Instituído o 
13º salário

1977 Férias remuneradas
São instituídas as férias remuneradas de 30 dias. Até então, a 
Consolidação das Leis Trabalhistas previa 20 dias úteis. Na lei 
é estabelecido que o empregado pode vender 10 dias das férias.

1978
Greves dos

metalúrgicos
Em plena ditadura militar, 
maio de 1978 marca o ressur-
gimento do movimento ope-
rário com as greves dos meta-
lúrgicos no ABC paulista. Em 
um mês, o movimento atin-
giu 60 mil trabalhadores em 
28 empresas. A reivindicação 
era reajuste salarial de 20%.
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Instituído o 
13º salário

Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS)

1966

Em 13 de setembro, na ditadura militar (1964-
1985) o expediente do FGTS acaba com a estabili-
dade no emprego após 10 anos. Mediante depósi-
to de 8% do salário do funcionário, o empregador 
pode demitir a qualquer tempo. Na época, a esta-
bilidade já atingia 15% da força de trabalho.

1973

Carteira de Trabalho 
para domésticas

Depois de 41 anos válida para o restante dos tra-
balhadores, os empregados domésticos têm aces-
so à Carteira de Trabalho e inscrição no INSS.

1988 A nova Constituição
Com a Constituição Cidadã, os trabalhadores ganharam di-
reito à multa de 40% sobre o FGTS em caso de demissão sem 
justa causa, jornada de 44 horas semanais, adicional de 50% na 
hora extra, adicional de 1/3 sobre o salário nas férias, licença 
de 120 dias para gestantes e de cinco dias para os pais, jornada 
ininterrupta de, no máximo, seis horas, seguro-desemprego e 
autonomia para criação e funcionamento de sindicatos.
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Assinado o primeiro acordo entre tra-
balhadores e patrões com regras mais 
flexíveis, como contrato temporário de 
trabalho.

1996

Flexibilidade

2000

Ratificadas as con-
venções da Organiza-
ção Internacional do 
Trabalho (OIT) 138 
e 182 que proíbem o 
trabalho antes dos 14 
anos. Crianças só po-
dem trabalhar como 
aprendizes. O traba-
lho é permitido a par-
tir dos 16 anos e para 
atividades noturnas e 
insalubres, apenas de-
pois dos 18 anos.

Trabalho infantil

Aprovada na Câmara dos Deputados 
emenda constitucional que fazia preva-
lecer o negociado sobre o legislado na 
CLT. O projeto foi arquivado no Senado 
no governo Lula.

2001

Reforma arquivada

2011

É regulamentado o aviso prévio 
por tempo de serviço, podendo 
chegar a 90 dias, conforme o 
número de anos trabalhados. 
A previsão estava na Constitui-
ção de 1988, mas só em 2011 foi 
regulamentada.

Aviso prévio

2013

Proposta de Emenda Consti-
tucional é aprovada no Brasil, 
garantindo mais direitos para 
os trabalhadores domésticos. A 
aprovação permitirá que o país 
busque a ratificação da conven-
ção da OIT que equipara os di-
reitos dos domésticos aos dos 
outros trabalhadores. 

Direitos para 
trabalhadores 

domésticos
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Denílson Pestana: à frente da 
NCST-PR em ano eleitoral! 

Companheiros,

A Nova Central Sindical de Trabalhadores 
nasceu autônoma e independente dos parti-
dos políticos e dos governos. Nossa central é 
apartidária, mas não apolítica. É papel das 
entidades sindicais discutirem e debate-
rem os projetos que serão apresentados 
à população e aos trabalhadores neste 
ano (2014) de eleições para deputado 
estadual, deputado federal, senador, 
governador e presidente da Repúbli-
ca.

Nossa relação com os partidos tem 
ocorrido nas negociações dos temas 
que envolvem os trabalhadores em 
cada nível de governo (prefeitos, go-
vernadores e com o Governo Federal), 
ou com os parlamentares (vereadores, 
deputados estaduais e federais), nesta 
última, com êxito na maioria das ques-
tões demandadas pelos trabalhadores.

Hoje a nossa atuação no legislativo está 
cada vez mais difícil. Os empresários muda-
ram a forma de se relacionar com o poder. Na 
década de 80 e 90 eram poucos os empresários que 
abandonavam suas atividades empresariais para se 
dedicar a uma atuação no parlamento brasileiro. O 
quadro desenhado pelo DIAP (Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parlamentar) é outro. O em-
presariado que até então financiava as campanhas 
eleitorais tomou a decisão política de não mais ter-
ceirizar o poder e assumiu ele próprio a responsa-
bilidade de defender seus interesses, com uma ban-
cada de 246 deputados e 27 senadores no Congresso 
Nacional, situação que não é diferente nas câmaras 
municipais e nas assembleias legislativas, enquanto 
a bancadas dos trabalhadores é de somente 91 con-
gressistas, sendo 83 deputados e 08 senadores.

A Nova Central em seu Congresso Estadual reali-
zado em outubro do ano passado, desenvolveu um 
plano de ação para este ano, onde definiu que a en-
tidade terá uma atuação forte nas eleições de 2014, 
realizando reuniões, debates e seminários para tratar 

OPINIÃO

desta questão. 
O objetivo é incentivar os ativistas e militantes sin-

dicais das entidades filiadas à Nova Central Sindical 
de Trabalhadores a atuarem em mais uma frente de 
luta, a luta política-partidária, e dar um passo à fren-
te na defesa das bandeiras históricas da classe traba-
lhadora. 

Os protestos realizados em junho deste ano mos-
traram a insatisfação da população com a saúde, o 
transporte público, a educação, a corrupção, entre 
outros, porém, tanto estas quanto diversas outras 
bandeiras levantadas pelo povo brasileiro só serão 
atendidas se tomarmos consciência do nosso poder e 
mudarmos o quadro político nas urnas, votando em 
candidatos que realmente representem nossos inte-
resses no Congresso Nacional.
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SINDICALISMO É COOPERAÇÃO!

SITIM Jaguariaíva 
No dia 12 de fevereiro, o presidente do Sintrimmoc,  

Almir Fernandes, esteve presente na cerimônia de posse 
da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias Madeireiras, Moveleiras e Similares (SITIM). O 
processo eleitoral ocorreu em  26 e 27 de setembro de 2013 
e o presidente eleito para o mandato 2014/2018 foi Nilton 
Antunes Betim. Também estiveram presentes na cerimô-
nia o presidente da Fetraconspar, Geraldo Ramthun, e o 
presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores 
(NCST), Denílson Pestana.

Sintramadmóveis 
 Francisco Beltrão

O presidente do Sintrimmoc, Almir Fernan-
des, esteve em Francisco Beltrão entre os dias 
05 e 06 de fevereiro participando e auxiliando 
nas eleições para a renovação da diretoria do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Serrarias, Carpintarias, Marcenarias, Tanoarias, 
Madeiras Compensadas e Laminados, Aglome-
rados e Chapas de Fibras de Madeira de Francis-
co Beltrão (Sintramadvóveis). Ao final, foi eleita 
a chapa única encabeçada pelo atual presidente, 
João Machado.

STIMMQI 
Quedas do Iguaçu

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madei-
ras Compensadas e Laminados, Aglomerados e 
Chapas de Fibras de Madeira, Marceneiros, In-
dústrias de Móveis de Madeira, Móveis de Junco 
e Vime, Vassouras, Cortinados e Estofados, Esco-
vas e Pincéis de Quedas do Iguaçu (STIMMQI), 
realizou nos dias 23 e 24 de outubro de 2013 as 
eleições para renovação do quadro diretivo. A 
Fetraconspar foi quem coordenou o processo 
eleitoral, que contou ainda com a colaboração do 
presidente do Sintrimmoc, Almir Fernandes. A 
chapa presidida por Claudir dos Santos foi eleita.
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STICMG e STIMMQI 
visitam o Sintrimmoc 

O Sintrimmoc mantém um relacionamen-
to muito bacana com os demais sindicatos da 
categoria, que também são filiados à Fetra-
conspar. No mês de outubro de 2013, ficamos 
imensamente felizes por receber algumas visi-
tas ilustres em nossa sede que 
fica em Cascavel. No dia 02 do 
referido mês, o presidente do 
Sindicato STICMG de Guara-
puava, Sirlei César de Olivei-
ra e o secretário de finanças 
Helói Martin Kelm estive-
ram por aqui. O presidente 
do STIMMQI de Quedas do 
Iguaçu, Claudir dos Santos, 
também teve a oportunidade 
de conhecer a nossa sede. 

RECEBER VISITAS É SEMPRE MUITO BOM...

... MAS VISITAR OS COMPANHEIROS É MELHOR AINDA!

Sintrimmoc visita
Sintracon Toledo 

O presidente do Sintrimmoc, Almir Fernan-
des esteve presente na sede do Sintracon Tole-
do neste mês de fevereiro.

O sindicato é presidido pelo companheiro 
Anacir Antonio de Andrade, que estará concor-
rendo a mais um mandato em julho de 2014.

Os trabalhadores da construção civil e do 
mobiliário só têm a ganhar com a recondução 
do companheiro Anacir para mais um mandato 
de presidente!

Presidente 
da NCST-PR 
esteve em 
nossa sede

No dia 22 de fevereiro de 
2014, o companheiro Denílson 
Pestana, presidente da Nova 
Central Sindical de Trabalha-
dores do Paraná visitou a sede 
do Sintrimmoc e conversou 
com os trabalhadores.
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Para não esquecer! 
As conquistas da última 
negociação salarial em Cascavel

Em julho do ano passado, concluímos a negociação salarial 
dos trabalhadores nas indústrias da madeira e do mobiliá-
rio de Cascavel e região. Com a negociação deste ano já 
se aproximando, é importante que não nos esqueça-
mos daquilo que já foi conquistado até agora, para 
saber que podemos e, certamente, conseguiremos 
avançar muito mais! 

Confira abaixo como ficaram os pisos salariais 
para os trabalhadores da categoria profissional do 
ramo das indústrias de serrarias, desdobramento e 
beneficiamento de madeira em geral, fabricação de 
laminados, compensados, aglomerados, chapas de 
fibra de madeira, embalagens, carpintarias, esqua-
drias, tanoarias, artigos diversos de madeira e outras 
enquadradas no ramo da madeira.

Reajuste 
para os demais 

salários 

9,0%

PISO SALARIAL MÓVEIS

Para os empregados admitidos a partir de 1º de maio de 
2013, durante o período de até quatro meses, desde que 

não tenham trabalhado em empresas da categoria 
anteriormente, o piso salarial será de 

R$ 844,80 
Após esse período, o salário será de acordo com as funções.

Auxiliar de 
produção

Piso em maio/2012:

R$ 844,80 
Piso em maio/2013:

R$ 950,00 
Reajuste:

12,45%

Meio oficial

Piso em maio/2012:

R$ 924,00 
Piso em maio/2013:

R$ 1.017,00 
Reajuste:

10,06%

Oficial

Piso em maio/2012:

R$ 1.009,80  
Piso em maio/2013:

R$ 1.111,00 
Reajuste:

10,02%

Supervisor

Piso em maio/2012:

R$ 1.179,20
Piso em maio/2013:

R$ 1.298,00 
Reajuste:

10,07%
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SUA CONTRIBUIÇÃO É MUITO IMPORTANTE!

Ofício circular nº 001/2014 
sobre a Contribuição Sindical

De acordo com o que estabelece os artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis Trabalhistas, co-
municamos que no mês de MARÇO DE 2014, deverá ser descontado dos empregados a CONTRI-
BUIÇÃO SINDICAL e recolhida através de guia, em qualquer agência bancária ou lotérica, até o 
dia 30 de abril de 2014. 

A base de cálculo para o pagamento da Contribuição Sindical de cada empregado é a sua remu-
neração recebida no mês de março de 2014, dividida por 30 (trinta), correspondente a um dia de 
trabalho. “A contribuição mínima deverá ser de 1 (um) dia”. 

Informamos que até 15/05/2014 o empregador deverá encaminhar a este sindicato uma cópia do 
comprovante de depósito da Contribuição Sindical (§ 2o do artigo 583 da CLT), acompanhado da 
relação nominal dos empregados contribuintes, indicando nome, função, número do PIS, a remune-
ração recebida e o valor recolhido (NOTA TÉCNICA/SRT/MTE/Nº 202 /2009).

O sindicato estará à disposição para outros 
esclarecimentos ou orientações complementares
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SINTRIMMOC, UM SINDICATO PARTICIPATIVO!

3º Seminário de Análise 
Conjuntural do Setor da Cons-
trução e Mobiliário do Paraná

Realizado pela Fetraconspar no dia 
21 de fevereiro de 2014 em Curitiba.

Reunião da diretoria da 
Fetraconspar

Realizada na manhã do dia 13 
de fevereiro de 2014 na cidade 
de Jaguariaíva (PR).

Reunião do Conselho 
Fiscal da NCST-PR

Realizada no dia 11 de fe-
vereiro de 2014 na sede da 
Nova Central Sindical de 
Trabalhadores do Paraná 
em Curitiba para análise e 
parecer do balanço finan-
ceiro da entidade.
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Congresso Estadual da
Nova Central (NCST-PR)

Realizado em Foz do Iguaçu nos 
dias 21 e 22 de outubro de 2013. Par-
ticiparam mais de 300 delegados de 
diversos sindicatos.

Reunião da diretoria da 
Fetraconspar

Realizada em 17 de outubro 
de 2013 nas dependências do 
STICM de Guarapuava.

Final do FETRAFEST 

Realizado em 12 de outubro 
de 2013 em Curitiba. O Sin-
trimmoc disputou a final 
nas categorias música, com 
a dupla Luciano & Matheus 
e truco com Anderson e Re-
nato, conquistando 1º e 3º 
lugares, respectivamente.

PARTICIPAR DE EVENTOS E REUNIÕES NOS FAZ CRESCER
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SINTRIMMOC, UM SINDICATO PARTICIPATIVO!

XXIII Seminário de Dirigentes 
Sindicais da Construção e do 

Mobiliário do Paraná

Realizado entre os dias 27 e 30 de ja-
neiro de 2014 em Itapoá (SC).

Curso sobre Cálculos e 
Rescisões Trabalhistas

O diretor do Sintrimmoc, Antonio 
Carlos Paz participou do curso, 
que foi realizado nos dias 04 e 05 
de julho de 2013 em Curitiba.

III Seminário de 
Aperfeiçoamento 

sobre Legislação Traba-
lhista e Previdenciária

O evento foi realizado nos 
dias 25 e 26 de julho de 2013 
em Curitiba. A organização 
foi da Fetraconspar.
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Calendário para pagamentos 
do abono salarial e do PIS

Nascidos em Recebem a partir de

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

13/08/2013

15/08/2013

20/08/2013

22/08/2013

12/09/2013

17/09/2013

19/09/2013

24/09/2013

10/10/2013

15/10/2013

17/10/2013

22/10/2013

todos têm até 30/06/2014 para receber

Salário-família
De acordo com a Portaria MF nº 

19, de 10 de janeiro de 2014, o valor 
da cota do salário-família por filho 
ou equiparado de qualquer condi-
ção, até 14 anos de idade, ou invá-
lido de qualquer idade, a partir de 
1º de janeiro de 2014, é de R$ 35,00 
para o segurado com remuneração 
mensal não superior a R$ 682,50 e 
R$ 24,66 para o segurado com remu-
neração mensal superior a R$ 682,50 
ta e igual ou inferior a R$ 1.025,81.

Assembleia com os trabalhadores da madeira 
e do mobiliário de Cascavel e região

SINTRIMMOC, UM SINDICATO ATUANTE!

Durante o mês de março, o Sintrimmoc esteve reunido com os trabalhadores da categoria da madeira e do 
mobiliário de Cascavel e região em sessões de Assembleia Geral Extraordinária. Em Cascavel, a sessão foi 
realizada no dia 07 (sexta-feira) às 19 horas na sede do Sintrimmoc. No dia seguinte, 08 de março (sábado), foi 
a vez dos trabalhadores de Capitão Leônidas Marques receberem os representantes do sindicato no Centro 
Social Santa Monica. 

Registramos uma boa presença dos trabalhadores, que deliberaram sobre questões importantes para a 
classe e ainda puderam participar do sorteio de alguns brindes. Confira abaixo algumas fotos:




