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COMENTÁRIO DO
PRESIDENTE
Valfredo Borja Lima

C

ompanheiros da categoria
Marceneira, associados e
sindicalistas, todos os dias
vocês saem dos seus lares para trabalharem e obter o seu sustento, e de seus
familiares. Amigos, nós, diretores do seu
sindicato, também pela manhã saimos
às ruas visitando fábricas, empunhando
cartazes e bandeiras em passeata em
nosso Estado, e muitas vezes indo à
votações no Congresso, em Brasília
quando a discussão em pauta é relacionada a questões que venham a beneficiar ao trabalhador. Amigos, antes de
vocês acharem que o sindicato só existe para negociar percentuais de aumento para o seu salário, saiba que todas as
suas conquistas que venham beneficiar
você e seus familiares, é uma luta constante e árdua dos líderes sindicais junto
às autoridades que constituem as leis,
que regem os direitos de todos os trabalhadores brasileiros. Companheiros,
estamos fazendo vários convênios junto à Força Sindical e outros seguimentos como faculdades, farmácias, planos
médicos, seguros de vida,etc. Portanto,
é o seu sindicato cada vez mais atuante. Confiem, participem e saibam que
sem sindicato não há cidadania e justiça social.

SINDICATO FIRMA CONVÊNIOS
O fechamento de convênios com diversas instituições e empresas vai trazer
benefícios para a categoria moveleira
A Força Sindical do Estado do Rio de Janeiro tem buscado realizar parcerias e convênios em diversos segmentos, visando dar
uma amplitude no trabalho social desenvolvido pelos sindicatos filiados a Central Sindical. Estas parceiras visam proporcionar
aos trabalhadores um incentivo a qualificação profissional, descontos em Farmácias,
Drogarias, Óticas, Atendimento Médico, Fa-

culdade, Colégio, Cursos de Idiomas, Cursos Técnicos, Lazer, Restaurantes, Academias, Hotéis e Pousadas dentre muitos outros segmentos. Para ter acesso aos benefícios das parcerias já fechadas, basta apresentar na secretaria do seu Sindicato, para
confecção da carteirinha dos convênios/parcerias realizadas pela Força Sindical. Veja a
lista na Página 3

FELIZ NATAL E
UM ÓTIMO 2012

CAMPANHA
CONTRA DENGUE

A diretoria do Sindicato deseja a todos os
trabalhadores da categoria Marceneira-RJ um
Feliz Natal e um 2012 de realizações e de
novas conquistas. Vamos continuar na luta por
um Brasil melhor, justo, democrático e soberano. Que os avanços econômicos e sociais que
o Brasil vem obtendo nos últimos anos continuem . Um Brasil com desenvolvimento justo e
sustentável. Um Brasil melhor!

VISITE NOSSO SITE: sindicatomarceneiros.org.br
E-mail: sindicatodosmarceneiros@veloxmail.com.br

O Sindicato dos Marceneiros do RJ se une
ao governo do Rio de
Janeiro no combate contra a dengue. É importante que cada trabalhador faça a sua parte em
casa e no local de trabalho. Verifique se não
há vasilhas ou recipientes que possam acumular
água. Lembre-se a dengue mata e não escolhe idade
ou classe social.

AINDA NESTA EDIÇÃO
Seguro de Acidentes Pessoais
Página 2
Dúvidas do Trabalhador
Página 3
INSS realizará censo
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Documentos Necessários para
Homologação
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SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Seguro Acidentes Pessoais Plus: uma nova forma de garantir sua tranqüilidade.
Viver e trabalhar nas grandes metrópoles ensina, diariamente, as pessoas a viverem em busca de tranquilidade
e segurança.
Uma nova maneira de se proteger é o seguro Acidentes Pessoais Plus, criado pela Porto Seguro Vida e
Previdência (www.portoseguro.com.br). Esse produto abrange pessoas entre Idade mínima 18 e 70 anos de
idade, e garante o pagamento de indenização ao próprio segurado em caso de invalidez permanente total ou
parcial por acidente ou ao(s) beneficiário(s) em caso de falecimento do segurado.
A cobertura básica é para Morte Acidental, com pagamento de indenização aos familiares. Já as coberturas
opcionais incluem: Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, que paga o capital segurado para o
contratante da apólice; e Assistência Funeral Individual ou Familiar, que garante amparo à família em caso de
morte, com reembolso funerário de até três mil reais.
Um dos benefícios proporcionados pelo Acidentes Pessoais Plus é o programa Bem Viver, no qual, os
segurados podem desfrutar de descontos em diversos estabelecimentos parceiros. Entre os serviços, descontos em farmácias (por meio da E-Pharma), lazer infantil, livrarias, academias, clínicas, entre outras possibilidades; além de assistência 24 horas em viagens e sorteios mensais no valor de 12 mil reais em títulos de
capitalização. Estes descontos não são cumulativos e nem válidos para promoções.
Contrate o seguro de acidentes pessoais e concorra a
12 mil reais.
Para mais informações entre em contado com o Sindicato dos Marceneiros tel: (21) 2263-3095 de segunda à
sexta das 10:00 às 19:00h.

DÚVIDAS, RECLAMAÇÕES OU
SUGESTÕES

LIGUE: 2263-3095 /
2263-2691

EXPEDIENTE
Sindicato dos Oficiais Marceneiros e
Trabalhadores nas Indústrias de Serrarias,
Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e
Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de
Madeira do Município do Rio de Janeiro
Rua dos Andradas, 96 - 16º andar - CEP 20051-000
- RJ Tels.: 2263-3095/2263-2691
Diretoria
Presidente: Valfredo Borja Lima

Calendário para
pagamento do
Abono Salarial e dos
Rendimentos do PIS Exercício 2011/2012

Andréa Hirtsch, Corretora de Seguros
Susep: 10026776-7
(21) 3328-0037 / 9676-9591 / (19) 3326-1637 / 9381-9711
Nextel - ID: 10*17027
facebook.com/hicorretora - www.hicorretora.com.br

Nascidos em
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Editoria
Jornalista responsável: Márcia Miranda - Mtb 18.006
Criação, Editoração e Impressão: Buenas Palabras Ass. e
Comunicação Ltda. - Tel.: (21) 3105-5471 / 3472-1076
Periodicidade: Trimestral - Tiragem: 1500 unidades
Distribuição gratuita
O Boletim Informativo A VOZ DO MOBILIÁRIO é uma publicação
doSindicato dos Oficiais Marceneiros e Trabalhadores nas
Indústrias de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras
Compensadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibras de
Madeira do Município do Rio de Janeiro onde as matérias aqui
publicadas podem ser reproduzidas, desde que citada a fonte. O
Sindicato não se responsabiliza: pelas opiniões emitidas em artigos
assinados, pelos eventos divulgados e pelos anúncios publicados.

Recebem a
partir de
11/08/2011
17/08/2011
24/08/2011
14/09/2011
21/09/2011
28/09/2011

Nascidos em
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Recebem a
partir de
18/10/2011
20/10/2011
27/10/2011
10/11/2011
17/11/2011
22/11/2011

RECEBEM
ATÉ
29/06/2012

Benefícios Grátis de Odontologia
Obturações (Simples - 1 Face)
Extrações (Simples)
Limpeza dos Dentes
Aplicação de Flúor
Exame Clínico
Aparelho (10 Grátis)

Desconto de
10% (Preço
Popular)

*Canal
*Prótese
*Periodontia (Tratamento de Gengiva)

Plano Individual - R$ 8,00
Informações na Secretaria do Sindicato
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CONVÊNIOS FIRMADOS PELO SINDICATO
Os benefícios abaixo são válidos apenas
com a carteira de associado do Sindicato em
conjunto com a Força Sindical do Estado do
Rio de Janeiro
Educação
- Faculdade Paraíso - 65% de desconto - Contato:
Cristiane/Mariana - Rua Visconde de Itaúna, 2671 Paraíso - São Gonçalo - RJ - Tel.: 2604-5666 www.faculdadeparaiso.edu.br
- Colégio Paraíso - 65% de desconto - Contato:
Cristiane/Mariana - Rua Visconde de Itaúna, 2671 Paraíso - São Gonçalo - RJ - Tel.: 2604-5666 www.colegioparaiso.com.br
- Federação de Escolas Simonsen - RuaIbitiúva, 151
- Padre Miguel - Rio de Janeiro - Tel.: 2406-6464 -

Saúde
- Ótica Lord´s - à vista 30% de desconto. Parcelado:
20% em até 5 vezes - Contato: Márcio - Rua Nilo
Peçanha, 56 Loja 22 - Centro - São Gonçalo - RJ Tel.: 2604-5554 - www.oticalords.com.br
- Drogarias Tamoio - Desconto de 15% sobre a tabela
PMC (Preço Máximo ao Consumidor). Toda a Rede www.drogariastamoio.com.br
Alimentação
- Makro - Confecção do passaporte com a carteira do
convênio junto com o comprovante de residência Contato: Fábio - Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 570
- Colubandê - Sâo Gonçalo - RJ - Tel.: 2702-6500

DÚVIDAS
DO TRABALHADOR
Dr. Helio Marcos F. Silva Marcos,
Depto Jurídico do Sindicato

Acidentes de trabalho: INSS, MPT e ANAMATRA
ADEREM à prevenção - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Ministério Público do Trabalho
(MPT) e a Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (Anamatra) assinaram no dia
08/09/2011, termo de adesão ao Programa Nacional
de Prevenção de Acidentes do Trabalho, lançado pelo
Tribunal Superior do Trabalho em maio deste ano. A
partir de agora, as três instituições passam a somar
esforços, juntamente com outras entidades já associadas ao programa, no sentido de participar concretamente das políticas públicas em defesa da saúde e da segurança do trabalhador.
A assinatura do protocolo ocorreu na abertura do
Primeiro Encontro dos Gestores do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, realizado na sede do TST, em Brasília. O Presidente do
Tribunal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) ministro João Oreste Dalazen, ao participar da assinatura do termo, falou da importância
da adesão das três entidades, desacando a inquietação que o tema desperta em função dos dados
alarmantes sobre acidentes de trabalho no Brasil.
Números de Acidentes - O número de acidentes
de trabalho mais que duplicou na última década. Em
2009, foram registrados no Brasil 723 acidentes, o
que equivale a quase 43 casos diários, muitos deles
resultando em morte ou invalidez permanente de trabalhadores. Foram cerca de sete mortes por dia.
Os dados foram apresentados pelo presidente do
TST e do CSJT, no ato da assinatura de adesão dos
novos integrantes ao programa. Esses números, disse o ministro Dalazen, embora alarmantes, ainda
não retratam com exatidão a realidade dos trabalhadores vítimas de acidentes no país, pois tratam apenas dos acidentados segurados pelo INSS.
O ministro aproveitou a oportunidade para pedir
ao presidente do INSS que mantivesse a atualização dos números de acidentes. O último levantamento disponível é de 2009, e os dados atuais encontram-se defasados. "Exorto os novos parceiros

NOTAS

www.simonsen.br

para que cada
um examine o
que pode fazer
para contribuir, de concreto, para diminuir e prevenir os acidentes. Se conseguirmos
salvar uma
vida que seja,
a iniciativa já
terá valido a
pena".
Quanto
aos juízes participantes do
encontro, o
ministro destacou que eles, na condição de gestores
regionais do programa, devem atuar "como verdadeiros embaixadores, com mandato para empunhar a bandeira dessa luta nas regiões brasileiras".
Fonte: TST

Ações no Rio
No Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de
Trabalho, 27/07, o Estado do Rio de Janeiro ganhou
um instrumento para promover a saúde integral do trabalhador. Trata-se do Protocolo de Intenções da Campanha Estadual de Prevenção de Doenças e Acidentes de Trabalho, assinado na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região.
O Protocolo é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (Setrab) e
reúne, além do TRT/RJ, a Procuradoria Regional do
Trabalho da 1a Região, a Superitendência Regional do
Ministério do Trabalho e Emprego e a Associação dos
Magistrados da Justiça do Trabalho da 1a Região
(Amatra1). O objetivo das instituições é o desenvolvimento de ações para a prevenção dos riscos
ambientais e eliminação, neutralização ou redução das
condições que impliquem prejuízos à saúde física e
mental dos trabalhadores.

Dados do trabalhador
devem estar corretos
no INSS
O trabalhador deve observar regularmente se
os seus dados cadastrais no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) estão corretos. Para isto é preciso agendar através da
Central 135 ou do Portal www.previdencia.gov.br.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
ressalta a importância das correções antes da
solicitação de concessão de benefício. Os cadastros que apresentam dados incorretos, incompletos e também vínculos extemporâneos,
ou seja, vínculos que se encontram com marca
no CNIS e que precisam ser mais
detalhadamente analisados ou comprovados e
corrigidos antes da concessão do benefício.
Mas, se as correções não puderem ser feitas
antecipadamente, o segurado deverá, no dia em
que tiver sido agendado para o requerimento do
benefício, principalmente em casos de auxíliodoença, apresentar-se com uma hora de
antecedencia levando originais e cópias dos
documentos que comprovem os dados a serem
corrigidos no CNIS. As cópias dos documentos
não precisam de autenticação.

CENSO 2012
INSS convocará
aposentados e pensionistas
para prova de vida
De acordo com a Previdência, em 2012, as
instituições financeiras farão a renovação anual
da senha do usuário e a atualização do endereço.
Os dados conferidos dos segurados serão
repassados, automaticamente, à Dataprev
(Empresa de Tecnologia e Informação da
Previdência Social).
A Federação Brasileira dos Bancos
(Febraban), que coordenou o censo de 2005 e
2006, adianta que o segurado poderá ser
convocado ao sacar o benefício sem qualquer
susto e com muita organização. Segurados
devem ficar atentos, porque o chamado para a
prova de vida poderá ser feito pelos próprios
terminais de autoatendimento.
Aqueles que estão impossibilitados de
comparerem aos bancos não precisam se
preocupar. Os procuradores legais devem
informar ao INSS, que mandará um servidor à
residência do segurado.
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Aniversariantes dos Meses de
SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO
A cada dia de nossa
vida, aprendemos com os
nossos erros ou nossas
vitórias. O importante é
saber que todos os dias vivemos algo novo.

SETEMBRO
Ângelo Brambilla
Cosme de Lima Fernandes
Delfim Antônio Fangueiro
Francisco Lourenço Sobrinho
Jonas da Silva Kobi
José Evangelista Dantas

José Carlos do Nascimento
Paulo Cesar Rodolphi
Terezinha de Jesus Gualberto

DEZEMBRO

Angela Maria Cole Chagas
Antônio Evangelista Dias
Antônio Neto da Silva
Edivaldo Teodoro de Araújo
Grimaldo Rodrigues Gomes
Jorge da Silva Carneiro
José Vicente da Silva
Lourival Guimarães Sarmento
Luiz Otávio Souza de Oliveira
Marcelo Henrique da Costa

Carlos Luis Nunes
Denise Balduino
Laércio Dias Vicente
Lilia Conceição de Oliveira
Milton Fernandes de Carvalho
Rodrigo Salvador Paulino
Valdeci Francisco Dias Santa Rita

Revisão do Teto Previdenciário
A Resolução Nº 151, de 30 de agosto de 2011,
do Instituto Nacional do Seguro Social, determina
que todos aqueles que se aposentaram no período
de 5 de abril de 1991 a 31 de dezembro de 2003,

CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÃO
DE DIRETORIA DO SINDICATO
De acordo com a aprovação em Reunião em
27/01/2011, apresentamos o Calendário de Reunião para o ano letivo de 2011, sempre no horário
das 19:00 horas.
Em obediência ao Artigo 22 letra "F" do Estatuto, as Reuniões serão realizadas em Sessão Ordinária, uma vez por mês e Extraordinária, sempre que o Presidente ou sua maioria convocar.

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Valfredo Borja Lima, presidente
Mario Luiz dos Santos
Nilson Rodrigues Marins
Nira de Almeida
Roberto da Costa
Sylvio Ubirajara Pereira de Oliveira
William dos Santos Silva Lima

NOVEMBRO

OUTUBRO

MÊS

Que a sua vida seja repleta de emoções,
alegrias e conquistas. Feliz Aniversário.
Esses são os votos do Presidente do Sindicato e de toda sua Diretoria.

DIA
29
27 (Assembléia)
24
15

que tiveram o salário de benefício limitado ao teto
previdenciário na data da concessão, bem como
os benefícios deles decorrentes, terão direito a revisão.
Visite o site www.previdencia.org.br e veja se
você tem direito.

ATENÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
HORÁRIOS
As Terças e Quintas-feiras
Das 10:00 às 16:00h
Documentos necessários:
- Carteira de Trabalho atualizada;

SALÁRIO-FAMÍLIA
O que é
É o benefício pago aos segurados empregados,
exceto domésticos, e aos trabalhadores avulsos com salário mensal de até R$ 862,60, para
auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos
de idade ou inválidos de qualquer idade.

Valor do benefício
O valor do salário-família será de R$ 29,43, por
filho de até 14 anos incompletos ou inválidos,
para quem ganha até R$ 573,91. Para quem
recebe de R$ 573,92 até R$ 862,60, o valor do
salário-família por filho de até 14 anos de idade
ou inválido de qualquer idade será de R$ 20,74.

Quem tem direito ao benefício
- o empregado e o trabalhador avulso que estejam em atividade;
- o empregado e o trabalhador avulso aposentados por invalidez, por idade ou em gozo de auxílio doença;
- o trabalhador rural (empregado rural ou trabalhador avulso) que tenha se aposentado por idade aos 60 anos, se homem, ou 55 anos, se
mulher;
- os demais aposentados, desde que empregados ou trabalhadores avulsos quando completarem 65 anos (homem) ou 60 anos (mulher).

40 HORAS SEMANAIS
SEM REDUÇÃO
DE SALÁRIOS
- Aviso Prévio em 03 (Três) vias;
- Carta de Preposto;
- Livro Ficha de Registro ou Ficha Registro do Empregado;
- Multa Rescisória em 03 (Três) vias;
- Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 05 (Cinco) vias;
- Formulário do Seguro Desemprego;
- Chave da Conectividade;
- Comprovante de depósitos do FGTS do
empregado;
- Cópia de Exame Médico Demissional;
- Cópia Alteração Contratual e Ato
Constitutivo.
- Cópia do PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário).

