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BOLETIM  ANO III – Nº 131  
 

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2013 

CNPL REÚNE-SE COM PRESIDENTE DA CÂMARA  ANTECIPANDO AGENDA SINDICAL  

 

Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Henrique Alves, recebe agenda sindical da diretoria da 
CNPL | Credito: J Batista/ Câmara dos Deputados 

 
Às vésperas do Dia Nacional de Luta, convocado para acontecer em Brasília e outras capitais, 
na quinta-feira, dia 11/7, a diretoria da Confederação Nacional das Profissões Liberais – 
CNPL reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, 
quando apresentou um amplo diagnóstico  das principais reivindicações laborais das 
profissões liberais. A diretoria da CNPL foi  recepcionada na Câmara pelo deputado federal 
Roberto Santiago (PSD-SP), presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público (CTASP), que encaminhou as reivindicações dos profissionais liberais ao presidente 
da casa e intermediou o atendimento e encaminhamento das demandas. 
Segundo Carlos Alberto de Azevedo, presidente da CNPL, o encontro foi fundamental para 
que o congresso nacional reconheça as principais demandas dos profissionais liberais 
brasileiros, que respondem por uma significativa parcela da força da economia brasileira. 
 
“O governo, o parlamento e demais entes federativos devem estar sintonizados com o 
atendimento das demandas das classes trabalhadoras. Nós, da CNPL, representamos mais 
de 15 milhões de profissionais liberais, em todos os quadrantes do Brasil e baseados nesta 
representatividade incontestável, reivindicamos maior participação na interlocução quando da 
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formação de políticas destinadas às categorias que compõem o universo das profissões 
liberais”, afirmou. 
Participou dessa audiência o presidente da federação dos contabilistas nos est. RJ,ES e BA, 
Luiz Sergio da Rosa Lopes. 
 
Fonte: Site da CNPL 

 
 

CSB MARCA PRESENÇA NOS MANIFESTOS DO DIA 11 DE JULHO NO CENTRO DO  
RIO DE  JANEIRO 

 

Centrais sindicais se uniram para levar às ruas as pautas trabalhistas paradas no Congresso 
Nacional. 

Atendendo ao chamado das centrais, os protestos no Rio de Janeiro mostraram a força 
política dos movimentos sindicais. A CSB e seus sindicatos filiados no Estado, juntamente 
com as outras centrais, CUT, UGT, CTB, ASDUERJ e os movimentos sociais, foram às 
principais avenidas da cidade reivindicar a pauta trabalhista. Os sindicatos e as centrais 
argumentam que temas como a redução da jornada de trabalho para 40h, o fim do fator 
previdenciário e dos leilões de petróleo, além da rejeição do Projeto de Lei nº 4330, estão 
travados no Congresso Nacional. 

A concentração teve início às 15h na Candelária e seguiu pela Avenida Rio Branco em 
direção à Cinelândia. Dezenas de milhares de cidadãos participaram do protesto realizado no 
dia 11, denominado Dia Nacional de Luta. Algumas mobilizações tiveram início ainda na 
madrugada nas indústrias, e ao longo do dia algumas agências bancárias e comércio 
permaneceram fechados. Vias importantes da capital fluminense tiveram o seu tráfego 
alterado devido às passeatas. 

Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Condutores da Marinha Mercante e Afins 
(SINCOMAM) e vice-presidente da CSB, Alcir da Costa Albernoz, a manifestação é o fruto de 
reivindicações não atendidas pelo governo. “O SINCOMAM apoiou o ato público porque 
acreditamos que a justiça precisa ser feita com mais seriedade e clareza. Os trabalhadores 
merecem respeito e dignidade perante seus direitos”, disse Albernoz. 

Fonte: Site da CSB 
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SALDO DO FGTS VIA SMS 
 

Por meio deste novo serviço, o trabalhador poderá realizar o acompanhamento on-line dos 
recolhimentos, atualizações e movimentações em sua conta vinculada do FGTS, visualizando 
seu extrato na página da CAIXA na internet e recebendo todas as atualizações no seu próprio 
celular, via mensagem de texto SMS. 
Trata-se de uma funcionalidade que pode ser acessada mediante simples e rápido 
cadastramento no sítio da CAIXA, não sendo necessária qualquer senha anterior ou 
deslocamento a uma agência. 
A adesão é simples: basta acessar o sítio da CAIXA na internet, selecionar a opção “FGTS”, 
“Entrar”, "Mensagem via Celular", informar o número do NIS (PIS/PASEP) e clicar no botão 
“Cadastrar Senha”. Pronto! Seu acesso já está liberado. Basta agora selecionar “Serviços no 
Celular” e aproveitar todas as vantagens oferecidas. 
O acompanhamento on-line das informações do FGTS permite ao trabalhador a gestão da 
regularidade dos depósitos em sua conta vinculada e colabora para o fortalecimento da 
responsabilidade ambiental, com a redução na impressão dos extratos em papel. 
 

Fonte: Caixa Econômica Federal 16/07/2013 

 
 

 CNPL REALIZARÁ 2ª EDIÇÃO DE FORUNS DE ATUALIZAÇÃO SINDICAL 

 
No período de 15 e 16 de agosto de 2013 ,CNPL (Confederação Nacional das Profissões 
Liberais) realizará sua 2º Edição do FORUNS DE ATUALIZAÇÃO SINDICAL . 
     O Evento ocorrerá no Copacabana Praia Hotel (Rua Francisco Otaviano, 30 - Copacabana, 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 22080-040). 
    As inscrições já podem ser realizadas pelo site da CNPL e os valores são: 
Valores das Inscrições para Entidades Filiadas à CNPL: 
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• R$ 100,00 (A inscrição da direito a 2 almoços, 2 coffee breaks e 1 jantar) 
• R$200,00(A inscrição da direito 1 pernoite em apto. duplo, 2 almoços, 2 coffee breaks 

e 1 jantar) 
Programação prevista  

15/08/2013 
11h00 – 13h00 Credenciamento 
13h00 – Almoço 
15h00 –  Abertura 
15h30 – 16h30 O Estado e as Normatizações para o Movimento Sindical (Zilmara Alencar) 
16h30 – 17h00 coffee break 
17h00 – 18h00 Cenário Político no Brasil e o Movimento Sindical dos Profissionais 
Liberais (André Santos) 
20h00 – Jantar 
16/08/2013 
 09h30 – 10h15 O Impacto da Globalização na Economia Brasileira (Fernando Ferrari) 
10h15 – 10h30 coffee break 
10h30 – 12h00 Debates com os palestrantes 
16h30 – 17h00 coffee break 
12h00 – 12h30 Aprovação do Relatório Final 
13h00 – Almoço 
Fonte: Site da CNPL 

 

ALTERADOS OS PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS NºS 1, 72 E 74 E APROVADO O 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 102 

 
O Secretário de Inspeção do Trabalho alterou os Precedentes Administrativos nºs 1, 72 e 74, 
que tratam de débitos com o FGTS, e aprovou o Precedente Administrativo nº 102, que define 
o local de inspeção. Os citados precedentes administrativos deverão orientar a ação dos 
auditores fiscais do trabalho no exercício de suas atribuições. 
(Ato Declaratório SIT nº 13/2013 - DOU 1 de 16.07.2013) 

Fonte: Editorial IOB  16/07/2013          

 

 
VALE – CULTURA DEVERA ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DE SETEMBRO, DIZ 
MINISTRA. 

 

O vale-cultura deverá entrar em vigor a partir de setembro, disse na noite de segunda-feira 
(15) a ministra da Cultura, Marta Suplicy, ao explicar o funcionamento do vale na Federação 
das Indústria de São Paulo (Fiesp). 
  
 Ela informou que pediu ao Ministério da Fazenda que fossem inseridas nos incentivos fiscais 
concedidos pelo programa as empresas que recolhem o Imposto de Renda com base no lucro 
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presumido ou simples, mas não foi atendida.  
  
Segundo a ministra foi mantida a regra de que podem abater o valor gasto com o vale-cultura, 
em até 1% do imposto devido, as empresas que recolhem a partir do lucro real, modelo usado 
por grandes empresas. 
  
“Eu gostaria muito que uma padaria ou um cabeleireiro pudesse dar [o vale-cultura] para seus 
funcionários. A Fazenda não permitiu neste momento ter incentivo fiscal para o lucro 
presumido e simples”, ressaltou. Porém, o valor gasto com o vale não será tributado como 
salário, o que pode, segundo Marta, facilitar a adesão mesmo entre as empresas menores. 
  
O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, disse que talvez nem mesmo com o abatimento algumas 
empresas se interessem em aderir ao programa. “O pessoal do lucro real não está tendo 
muito lucro”, declarou. No entanto, para a ministra, as empresas podem começar a participar 
do programa concedendo o benefício a parte dos empregados que ganha menos e ampliar na 
medida do possível. “Em vez de começar com quem ganha até cinco salários mínimos, 
começa com quem ganha até dois [salários]”, exemplificou. 
  
De acordo com Marta, o governo está preparado para uma renúncia fiscal até R$ 300 milhões 
ainda este ano. Mas ressaltou não ter certeza se adesão chegará a usar todo o recurso nos 
primeiros meses de funcionamento do programa. “A gente está implantando um programa 
completamente novo, que as pessoas não sabe ainda como funciona, que as empresas vão 
ter de pensar se querem ou não”, disse. 
  
A pesquisa de opinião feita pelo ministério indicou, segundo Marta, que a maior parte dos 18,8 
milhões de trabalhadores que podem ser beneficiados pretendem usar o vale para ir ao teatro.  
  
“O sonho de consumo é ir ao teatro”, declarou. Segundo ela, o benefício será concedido por 
meio de um cartão magnético que poderá ser usado em estabelecimentos que trabalhem 
principalmente com a venda de produtos culturais, incluindo bancas de jornais. 
  
A lei que cria o vale, no valor de R$ 50 por mês, para trabalhadores que recebem até cinco 
salários mínimos foi sancionada no final de 2012. Falta agora a assinatura de um decreto 
presidencial e a edição de uma portaria do ministério para regulamentar o funcionamento do 
benefício. Foi elaborada ainda uma propaganda para TV para divulgar o vale e incentivar a as 
empresas aderirem ao programa. 

Fonte: Diário do Comércio e Indústria, 16.07.2013 
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JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE  

REPARTIÇÕES DIVULGAM SOBRE SEUS EXPEDIENTES 

 

A Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no município do Rio de Janeiro, vai alterar a 
rotina da Cidade do Rio de Janeiro nos  dias 23, 2 de julho de 2013 : 

O TRT/RJ -. Na Comarca da Capital, as atividades serão suspensas no próximo dia 23 a partir 
das 16h, nos dias 25 e 26 , no dia 29, até meio-dia. 

 Já os prazos processuais serão suspensos nos dias 23, 25 e 26. 

O TJ/RJ – Através do  Ato Executivo nº 3.708/2013, assinado pela presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargadora Leila Mariano, foi publicado em 17/6, 
no Diário da Justiça Eletrônico.  
No período de suspensão das atividades, o Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio 
funcionará para o atendimento das medidas de caráter urgente. A unidade funciona no Fórum 
Central, com entrada pela Rua Dom Manuel nº 29, na Praça XV, Centro . 
 
GOVERNO DO ESTADO - O governador do estado, Sérgio Cabral, decretou os feriados nas 
repartições públicas estaduais situadas no município, de acordo com o Decreto nº 44.297, 
publicado no Diário Oficial do Estado de ontem, dia 16/7.  Não haverá expediente, tendo em 
vista o feriado previsto na Lei Municipal nº 5.591, de 11 de junho de 2013, da Cidade do Rio 
de Janeiro, nas repartições públicas estaduais situadas no Município do Rio de Janeiro. 
O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas 
repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou 
por motivo de interesse público. 
 
TRF2 -  Suspende o expediente nos dias 25 e 26 de julho de 2013 no Tribunal e da Justiça 
Federal da Primeira Instância. 

Encerra o expediente no dia 23 de julho de 2013 às 17 horas. 

Inicia o expediente no dia 29 de julho de 2013 às 12 horas.  

Prorroga até o primeiro dia útil subsequente , os prazos que venceriam nos dias 25 e 26 de 
julho de 2013.  

BANCOS (FEBRABAN) – Suspende o expediente bancário nos dias 25 e 26 de julho de 2013 
.No dia 29/07/2013 as agências abrirão ás 12 horas.  

As contas de consumo (água, energia, telefone e etc.) e carnês que vencerem nos dias 25 e 
26 de julho poderão ser pagãos no próximo dia útil subsequente (29/07) , sem acréscimo.  
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Tributos Federais já estão ajustados ao calendário  de feriados (federais , estaduais e 
municipais) . 

56ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

 

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Brasileira 
de Contabilidade, com o apoio da Federação dos Contabilistas nos Estados do Rio de 
Janeiro, Espírito Santo e Bahia, realizarão nos dias 19 a 21 de setembro de 2013, na cidade 
de Armação de Búzios, Rio de Janeiro (“região dos lagos”). Segue abaixo a programação e 
outras informações: www.crc.org.br 

 
Hotel Atlântico Búzios Convention & Resort Búzios 

Endereço: Estrada da Usina, nº 294, Praia da Armação 
Armação dos Búzios – RJ Tel.: (22) 2620-8850. 

 
O evento contará com traslado do Centro do Rio de Janeiro até o hotel do evento (Hotel 
Atlântico Búzios) nas seguintes datas e somente os inscritos e que optarem pelo 
traslado ao se inscrever terão esse benefício. 
IDA: 19 de setembro, às 06h30 e às 12h30 
RETORNO: 21 de setembro, às 17h00 


