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Novo endereço:
Rua Trajano Reis,
nº 538, São Francisco

O Sintracon Curitiba já está de
endereço novo. A Sede Social do
Sindicato fica agora na Rua Trajano
Reis, nº 538, São Francisco, a pouco
mais de 200 metros do antigo local.
A mudança foi feita durante as férias coletivas do final do ano. Desde o
dia 05 de janeiro o atendimento aos
trabalhadores já está sendo realizado
na nova sede.
A nova sede social está localizada
nas antigas instalações da Faculdade
ESEEI, no bairro São Francisco,
que foi totalmente reformada e
ampliada. O tamanho e a qualidade
do local impressionam. O grande

Sala de Reuniões

auditório tem 400 cadeiras e comporta um público total aproximado
de 800 pessoas. O espaço conta
com várias salas de atendimento
para homologações, consultas jurídicas, sindicais, médicas e odontológicas. Uma grande sala para cursos e

treinamentos, um refeitório e
uma ampla garagem completam a
nova estrutura.
Adquirir e construir uma Sede
Social que proporcione o conforto
que os trabalhadores merecem era
um plano antigo da atual gestão

Grande Auditório

“Sintracon na Luta”. Após 13
anos à frente do Sindicato, finalmente o sonho foi concretizado,
mas não foi tarefa fácil. Foi necessário um planejamento rigoroso nas
finanças e muito trabalho. O local
foi comprado em 2013 e durante
pouco mais de um ano passou pelo
processo de reforma e adaptação.
A inauguração aconteceu no dia
25 de outubro, durante uma grande
assembleia com participação de
trabalhadores da ativa e aposentados. Em seguida, ocorreu uma confraternização com o público presente, convidados e autoridades.
Agora a nova Sede Social está
aberta a todos e os trabalhadores
são bem-vindos para os atendimentos necessários. Se quiser só conhece-la, venha tomar um cafezinho
com a gente. As portas do Sindicato estão sempre abertas a todos os
trabalhadores.
Amplo Estacionamento

Sala de Cursos e Treinamentos

O Sindicato tem recebido denúncias de que algumas empresas
descumpriram a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da
Construção Civil e não pagaram o vale compras adicional, que
deveria ser depositado juntamente com a segunda parcela do 13º
salário, em 20 de dezembro.
O trabalhador que tem até 180 dias de contrato de trabalho
assinado em carteira deve receber R$ 163,00 (50% do valor do vale
compras). Para os trabalhadores que estão há mais tempo na mesma
empresa neste ano, o valor é igual ao vale compras mensal, ou seja,
R$ 326,00. Mas atenção, o vale compras adicional não isenta a
empresa de pagar o vale compras de dezembro normalmente.
Se você não recebeu o vale compras adicional ou ele foi pago de
forma irregular, denuncie ao Sintracon Curitiba. Faça valer o que é
seu por direito!

Faça sua carteirinha do Sintracon e garanta o acesso a todos os
serviços do Sindicato, como atendimento jurídico, odontológico e
médico, locação de apartamentos na Colônia de Férias de Matinhos
a baixo custo, utilização da Sede Campestre, uso dos espaços
reservados para associados na sede e sub-sedes da entidade, entre
outros.
O procedimento é muito fácil! Basta ir até à sede administrativa
do Sindicato ou a alguma sub-sede nos municípios de Araucária,
Campo Largo, Pinhais e São José dos Pinhais com os seguintes
documentos em mãos:
1 – 1 foto 3X4
2 – Último contra cheque.
3 – Carteira de Trabalho.
4 – R.G.
5 – C.P.F.
6 – Comprovante de endereço atualizado.
7 – Registro de nascimento dos filhos menores de idade.
8 – Certidão de Casamento ou documento da esposa.

O item de número 29 da Norma Regulamentadora Nº 18 do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – traz uma
série de regras sobre ordem e limpeza nas obras que as empresas
têm que seguir.
O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e
desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e
escadarias. O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser
regulamente coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção,
devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar poeira
excessiva e eventuais riscos.
Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou
sobras de materiais deve ser realizada por meio de equipamentos
mecânicos ou calhas fechadas. É proibida a queima de lixo ou
qualquer outro material no interior do canteiro de obras, assim
como também é proibido manter lixo ou entulho acumulado ou
exposto em locais inadequados do canteiro de obras.
A norma existe para ser cumprida, mas infelizmente não é o
que se constata na maioria dos locais de trabalho. Acúmulo de
sujeira e ambientes sem condições mínimas de higiene ocupacional
são a realidade do setor. A verdade é que as empresas do setor não
investem em limpeza e organização.

A equipe de diretores do Sintracon passou por alguns
remanejamentos. O dirigente José Gonçalves, que cuidava da subsede de São José dos Pinhais, foi transferido para a Sede de
Curitiba. Agora a sub-sede ficará sob a responsabilidade dos
dirigentes Gelson e Edinaldo, que estarão diariamente, de segunda
à sexta-feira, à disposição dos trabalhadores da construção civil de
São José dos Pinhais e proximidades.

O começo de um novo ano
também é o início de uma jornada de organização e luta para
o Sintracon Curitiba e os trabalhadores da construção civil. O
objetivo maior do Sindicato é
conquistar melhores salários e
condições de trabalho e vida
para todos. Isso só é possível a
partir de uma Campanha Salarial
com garra das entidades sindicais e disposição de mobilização
da categoria.
A data-base da construção
civil acontece em 1º de junho,
mas os sindicatos de trabalhadores do setor já se preparam para
debater uma pauta e um plano
de lutas unificado para avançar
nas reivindicações da categoria.
Isso vai acontecer entre os dias
26 e 29 de janeiro, quando acontece o XXIV Seminário de Dirigentes Sindicais da Construção
e do Mobiliário do Estado do
Paraná, promovido pela Fetraconspar.
Depois do Seminário, seguin

do a organização sindical,
serão realizadas até o mês de
abril as assembleias para ouvir
as sugestões dos trabalhadores e
aprovar a pauta de reivindicações que será apresentada aos
sindicatos patronais para começar as negociações da campanha
salarial.
A luta principal é por aumento real significativo nos salários
para ampliar o poder de compra
dos trabalhadores. Reajustes nos
benefícios, como no valecompras, também estarão na
pauta, assim como pontos históricos de luta da categoria, como
o fim da marmita e implantação
do vale refeição, por exemplo.
Quando as assembleias forem
convocadas, os trabalhadores
devem participar massivamente
para mostrar a disposição de
luta. Apenas com união e organização é possível avançar nas
conquistas. Junte-se à luta, afinal
de contas, ela é de todos nós!
Juntos somos mais fortes!

Convide seus companheiros de trabalho, monte sua equipe e participe de
mais um Torneio de Verão de Futebol Suíço do Sintracon Curitiba. Será no dia 21
de março, na Sede Campestre, em Colombo.
As inscrições já estão abertas e vão até o dia 13 de março. O valor é de R$
50,00 por equipe. Cada time deve ter ao menos sete jogadores de linha e um
goleiro, mas é permitido o credenciamento de até 18 atletas. As inscrições
devem ser feitas na Sede Social do Sintracon Curitiba – Rua Trajano Reis, 538,
São Francisco.
Os três primeiros colocados receberão como prêmio um troféu e um costelão.
O time vencedor também leva dois packs de cerveja para comemorar o título.
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