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ATENÇÃO
O SINDICATO PASSA A REPRESENTAR
AS CATEGORIAS DE JUNCO E VIME
As homologações já estão sendo feitas na
Sede do Sindicato - Rua dos Andradas, 96 - 16º

andar. Informaçõs pelos telefones: 2263-3095/
2263-2691. Página 3

SAÚDE

DA MULHER

A IMPORTÂNCIA DO
EXAME PAPANICOLAU
Confira na Página 4 a importância do exame anual do papanicolau na prevenção do câncer do colo do útero.

ANIVERSARIANTES
DO TRIMESTRE
Publicamos a lista dos nossos associados que
aniversariam nos meses de Janeiro, Fevereiro e
Março.
Página 4

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
É frequente a dúvida dos trabalhadores quanto a
classificação de insalubridade e periculosidade. Ou-

ATENÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
HORÁRIOS
As Terças e Quintas-feiras
Das 10:00 às 16:00h
Documentos necessários:
- Carteira de Trabalho atualizada;
- Aviso Prévio em 03 (Três) vias;

tra dificuldade é classificar se uma atividade é perigosa ou insalubre. Veja as respostas na Página 3

- 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).

VISITE NOSSO SITE: sindicatomarceneiros.org.br

ASSISTÊNCIAS REALIZADAS
PELO SINDICATO AOS
TRABALHADORES EM 2012
Página 2

NOVO HORÁRIO
DE ATENDIMENTO
Fique atento ao novo horário de atendimento
do Sindicato:
Segundas, terças, quintas e sextas-feiras
de 10:00 às 17:00h
Quartas-feiras - de 10:00 às 19:00h
Plantão jurídico
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ATENÇÃO
ASSOCIADOS

COMENTÁRIO
DO PRESIDENTE
Companheiros Marceneiros, Junco, Vime e familiares do Município do Rio de Janeiro, eu agradeço a todos pelo apoio recebido no ano de 2012, e
que o ano que estamos iniciando encontraremos
desafios pela frente mais não temos medo, pois não
estamos sozinhos na luta, Deus e vocês ao nosso
lado trabalhando venceremos, e as nossas conquistas serão bem maiores. Estamos juntos companhei-

Valfredo Borja Lima, Presidente

1º - Assistência do Plano Médico gratuito a sócios remidos (Aposentados), ou seja, isento de qualquer tipo de
pagamento = 66(Sessenta e Seis) OBS: Amanhã seremos um deles.
2º - Profissionais encaminhados a empresas e efetivados = 80 (Oitenta)
3º - Auxilio Funeral pago = 06 (Seis)
4º - Atendimentos Jurídicos gratuitos a trabalhadores = 45 (Quarenta e Cinco)
5º - CCP - Comissão de Conciliação Prévia = 191 (Cento e Noventa Um)
6º - Homologações feitas = 525 (Quatrocentos e Sessenta)
7º - Informações trabalhistas a Departamento pessoal de Empresas = 235 (Duzentos e Trinta Cinco)
8º - Atendimentos a Trabalhadores com encaminhamento do Ministério do Trabalho = 58 (Cinqüenta e Oito)
Trabalhador é de suma importância, a sua contribuição.

PERIGOS NA ÁGUA DE CHUVA

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

O Sindicato dos Marceneiros
RJ disponibiliza para todos
associados Assistência
Jurídica nas áreas civil,
familiar e trabalhista.

ros. Feliz 2013.

ASSISTÊNCIAS PRESTADAS PELO SINDICATO
AOS TRABALHADORES NO ANO/2012

As chuvas que costumam castigar o Rio de
Janeiro nos primeiros meses do ano, além de
engarrafamentos e desabamentos trazem outros
riscos à população. A água contaminada por urina
ou fezes de animais como ratos, pombos, entre
outros, muitas vezes imperceptível a olho nu, pode
causar doenças como gastroenterite, cólera e
hepatite A. O lixo acumulado nas ruas, ao se

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

misturar às águas, aumenta o risco de
contaminação. Os médicos alertam para que ao
serem expostos os indivíduos busquem
atendimento ao menor sintoma de doença como
febre, dores no corpo, rigidez na nuca, vômito e
diarreia. A melhor prevenção é evitar transitar em
áreas que tenham poças ou alagamentos. O ideal
é esperar a água baixar.

Editoria
Jornalista responsável: Márcia Miranda - Mtb 18.006
Criação e Editoração: 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.

DÚVIDAS, RECLAMAÇÕES OU
SUGESTÕES

LIGUE:
2263-3095 / 2263-2691

PERDA DE AUDIÇÃO
INDUZIDA POR RUÍDO
Não deixe de usar protetores auriculares
A exposição contínua a níveis de ruído
superiores a 50 decibels pode causar deficiência
auditiva em algumas pessoas. Há variação
considerável de indivíduo para indivíduo relativa à
suscetibilidade ao barulho. Entretanto, padrões
têm sido estabelecidos que indicam o quanto de
som, em média, uma pessoa pode tolerar em
relação ao prejuízo de sua saúde. É importante
utilizar protetores auriculares durante trabalho com
máquinas. Proteja-se.

MANTENHA SEU
ENDEREÇO ATUALIZADO.
IMPORTANTE PARA O
SEU SINDICATO.
IMPORTANTE PARA VOCÊ!
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IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO DAS
CATEGORIAS DE JUNCO E VIME
O Sindicato da categoria moveleira acaba de
obter uma importante vitória: a representação das
categorias de junco e vime. Mais que agregar novos associados, a representação afirma que os
rumos trilhados por este administração levam à
prosperidade. A direção do Sindicato está feliz por
esta aquisição. As homologações já podem ser
feitas na sede.

Perguntas & Respostas
O que são atividades perigosas?

fissional, e afixando cópia de aviso nos locais de tra-

A lei considera atividades ou operações perigosas
todas aquelas que, pela natureza ou métodos de

balho.

trabalho, coloquem o trabalhador em contato permanente com explosivos, eletricidade, materiais

Quanto tempo terá o empregador, para devol-

ionizantes, substâncias radioativas, ou materiais
inflamáveis, em condições de risco acentuado

ver ao empregado, a CTPS recebida para anotações?
O empregador terá 48 horas de prazo para proceder
às anotações, após sua apresentação, contra recibo.

Como é feita a caracterização da insalubridade e da periculosidade?
A caracterização é feita por meio de perícia, a car-

Em que consiste a estabilidade da gestante?
A CF de 1988 introduziu importante inovação, que

go do médico ou de engenheiro do trabalho, segundo as normas do MTE.

consiste em assegurar à gestante, sem prejuízo de

Qual a conseqüência do exercício de trabalho em condições de insalubridade, acima dos

partir do momento da confirmação da gravidez e até
cinco meses após o parto.

limites de tolerância estabelecidos pelo MT,
sobre o salário do empregado?
O empregado receberá, além do salário normal,
um adicional correspondente à insalubridade, calculado em 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo da região, conforme o grau de insalubridade.
Qual deverá ser o procedimento da empresa
que desejar conceder férias coletivas a seus
empregados?
A empresa deverá comunicar o órgão local do Ministério do Trabalho e Emprego, com antecedência
de 15 dias, enviando cópia da comunicação aos sin-

emprego e salário, 120 dias de licença, além de vedar sua dispensa arbitrária ou sem justa causa, a

NOVAS REGRAS PARA
SEGURO DESEMPREGO
A Lei, que
entrou em vigor no
primeiro semestre
de 2012, é clara:
quem pedir o
benefício por três
vezes ou mais,
num prazo inferior
a dez anos, será
encaminhado pelos postos do Sine a um curso
de formação inicial ou qualificação para receber
as parcelas do seguro. A medida é retroativa. Ou
seja, quem já recebeu o seguro duas vezes e vai
entrar com terceiro requerimento, dentro do período
fixado, tem que se adequar.
O trabalhador que se recusar a fazer a inscrição
ou não comparecer às aulas pode não receber o
pagamento do seguro desemprego ou ter a
suspensão das parcelas. A única exceção é se
não houver curso na cidade onde mora o
trabalhador ou se a especialidade ofertada não
se adequar ao seu perfil e escolaridade.
Segundo o Ministério do Trabalho, ao dar
entrada no pedido do seguro no posto de
atendimento, o trabalhador demitido sem justa
causa é orientado a fazer uma pré-matrícula no
local. Em seguida, precisa se dirigir ao curso para
efetivá-la. As aulas serão oferecidas por Senai,
Senac, Senar e institutos federais de Educação.
Os cursos foram pré-selecionados dentro do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
(Pronatec) e estão distribuídos em diversas áreas,
como ambiente, segurança e saúde, controles e
processos industriais, gestão de negócios,
infraestrutura, produção cultural de design, dentre
outros. O trabalhador poderá escolher, entre as
443 especialidades, que serão atualizadas
periodicamente, qual delas se encaixa com o perfil
e escolaridade.
Com duração de 160 horas, os cursos serão
gratuitos e a instituição de ensino fornecerá de
graça material didático, alimentação e transporte.
Para bancar as despesas, o Pronatec conta com
a Bolsa-Formação Trabalhador.
Um dos objetivos das novas exigências é
qualificar melhor o trabalhador e reduzir a sua
vulnerabilidade no mercado de trabalho. Segundo
um levantamento da pasta, a maioria das vagas
ofertadas pelos postos do Sine não é preenchida
por falta de preparo do candidato.
O Rio de Janeiro, foi o último estado a receber
o programa.

dicatos representativo da respectiva categoria pro-

FILIADO A FORÇA SINDICAL

VENHA FAZER PARTE DA FAMÍLIA MOVELEIRA.
SE VOCÊ JÁ É ASSOCIADO, CONVIDE UM AMIGO. JUNTOS SOMOS FORTES.
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Aniversariantes dos Meses de

SAÚDE

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

Luciene Brasil

O início de um novo ano traz a oportunidade de renovação. A passagem de mais um aniversário um momento único. Somados, fazem do individuo, um ser especial. Desejamos a todos
aqueles que aniversariam no primeiro trimestre do ano, prosperidade, saúde e felicidade.
Valfredo Borja Lima, presidente

JANEIRO
Belmiro Antônio Fangueiro
Ivanildo José de Lima
José Carlos de Paula
Marilene Gomes da Costa
Marilza Cordeiro
Rogério Sebastião Barbara
Sebastião Lourenço da Silva
Valdecir Novaes Baptista
Vicente Lopes

MARÇO
Adelmo Ramos da Silva
Natanias Nicacio
Otavio Fernandes
Paulo Roberto de Moraes Travassos
Sandro Paulo dos Santos
Wilson dos Santos

NOVO VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO
O novo valor do salário mínimo é de R$ 678,00.
O reajuste foi calculado com base no percentual
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
do ano retrasado mais a reposição da inflação do
ano anterior pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).
Em 2011, a variação do PIB foi de 2,73%, e a
inflação de 2012 medida pelo INPC, de 6,1%.

FEVEREIRO
Cássia Carneiro Melo
Henrique Salutto Cerqueira
Humberto José da Silva
Luciano Rodrigues
Maurílio do Nascimento
Praxedes Daniel de Oliveira
Sebastião da Silva Kiffer
Waldemiro Gomes Sachi
Wellington Bispo de Laia

DICA
Não deixe a data passar em branco.
Bares, restaurantes, cinemas e prestadores
de serviços como cabelereiros, costumam oferecer descontos especiais aos aniversariantes
do mês. Fique atento e não desperdice a oportunidade.

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

DA MULHER

Desconto de
10% (Preço
Popular)

*Canal
*Prótese
*Periodontia (Tratamento de Gengiva)
Informações na Secretaria do Sindicato

40 HORAS SEMANAIS SEM REDUÇÃO DE SALÁRIOS
E-mail: sindicatodosmarceneiros@veloxmail.com.br
COLÔNIA DE FÉRIAS SÃO JOSÉ
Participe de momentos agradáveis com amigos e familiares. Informe-se na secretaria como participar
de excursões à colônia.

O exame papanicolau é realizado
durante o exame ginecológico com o
objetivo de recolher amostras de secreção
das partes externas e internas do colo do
útero. Após a coleta, o material é colocado
em uma lâmina de vidro e enviado para um
laboratório para análise. O primeiro teste
de papanicolau deve ser realizado após os
18 anos de idade, ou quando a mulher já
teve a sua primeira relação sexual e a partir
disso deve ser realizado anualmente. O
papanicolau é realizado para verificar se está
acontecendo alguma anormalidade no colo
de útero da mulher para prevenir futuras
doenças como, por exemplo, o câncer de
útero. Graças a estes métodos tecnológicos
o câncer de útero diminui 70% nos últimos
anos. Em primeiro momento ele é
totalmente silencioso, pois os sintomas só
aparecem quando o câncer já está em
estágio avançado, por isso a importância de
realizar
o
exame
papanicolau
periodicamente. Os principais sintomas do
câncer do colo do útero são: Dor na região
pélvica, perda de sangue inesperado entre
as menstruações, aparecimento de sangue
nas fezes e urinas, sangramento após a
relação sexual e perda de sangue vaginal
após a menopausa. O resultado do exame
papanicolau pode ser normal, quando a
mulher pode ficar tranqüila; anormal, aonde
a mulher pode estar no estágio II, III ou IV e
isso pode significar que a região está
inflamada ou irritada ou conter indícios de
câncer de útero. Por isso, realize o exame
papanicolau periodicamente após ter a sua
primeira relação sexual. O exame pode ser
feito na rede particular ou pública. Ele é um
direito da mulher.

