Jornal do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil de Curitiba e Região Metropolitana
Sintracon | Nº 06 | Janeiro/Fevereiro de 2016

Sintracon Curitiba inicia os preparativos para a Campanha
Salarial 2016. Cenário econômico conturbado indica que
precisaremos de mais união e mobilização da categoria para
avançar na melhoria das condições de vida dos trabalhadores
da construção civil.

A chegada de um ano novo remete à categoria da construção
das negociações em torno da renovação da Convenção
civil e ao Sintracon Curitiba a missão de se preparar para as lutas Coletiva de Trabalho da Construção Civil.
que estão por vir. A data-base da categoria é 1º de junho, ainda
A luta é por aumento significativo nos pisos e salários da
no primeiro semestre, mas até lá tem muito trabalho pela frente.
categoria a fim de recompor o poder de compra dos
A organização da Campanha Salarial 2016 começa já neste mês trabalhadores e proporcionar melhores condições de vida à
de janeiro, com a participação no 25º
categoria. A briga também será por um
Seminário de Dirigentes Sindicais da
bom aumento nos benefícios.
Construção e do Mobiliário do Estado do
Reivindicações históricas, como o vale
Para alcançarmos as
Paraná, organizado pela Fetraconspar, que
refeição para por um fim na marmita,
conquistas que
acontece entre os dias 25 a 28. No evento
também devem estar na pauta de
esperamos ter, é preciso
a participação maciça
serão debatidos os desafios e perspectivas do
reivindicações.
dos trabalhadores nas
movimento sindical, as ações para enfrentar
Para alcançarmos as conquistas que
atividades sindicais
os desafios da conjuntura econômica, a
esperamos ter, é preciso a participação
análise do setor da construção e as
maciça dos trabalhadores nas atividades
expectativas das negociações para 2016 e a
sindicais, tais como assembleias e reuniões
campanha salarial unificada, entre outros.
nos canteiros de obras. A mobilização é
O seminário vai construir uma pré-pauta de reivindicações e,
nossa arma para enfrentar os patrões na mesa de negociação.
após, começarão as assembleias para incluir as sugestões dos
Quanto mais mobilizados estivermos, mais fortes seremos
trabalhadores e, assim, concluir a pauta de reivindicações que
nesta Campanha Salarial. Some-se à luta do Sindicato para que
será apresentada ao sindicato patronal, o Sinduscon, para o início possamos avançar cada vez mais em nossos direitos.

Times da Magil e Entre amigos juntos; disputa só quando a bola rola

Na primeira partida da final da 19ª Copa Operária de Futebol, realizada
no dia 14 de novembro, na Sede Campestre do Sintracon, em Colombo,
a equipe da Magil aplicou um incontestável 4 x 1 no time do Entre Amigos. No jogo de volta, que aconteceu no dia 21 de novembro, o placar
foi o mesmo, mas desta vez a favor do Entre Amigos.
Foi uma partida bastante emocionante, com pressão e domínio do
Entre Amigos logo que a bola rolou. Afinal de contas, a missão não era
fácil: precisava vencer por pelo menos 4 gols de diferença, já que a Magil
tinha a vantagem de jogar por dois resultados iguais, pois tinha feito
melhor campanha ao longo do campeonato.
Aos poucos os gols foram saindo, mas não foram suficientes. Faltou
apenas um para impedir outro título da Magil na Copa Operária. No
final, comemoração dos jogadores celestes, que mais uma vez fizeram a
festa na Sede Campestre do Sintracon. A Magil se consagrou campeã da
19ª Copa Operária de Futebol.
Disputa do 3º lugar
Os times da Terrasse e Vale Verde tinham empatado por 2 x 2 a primeira partida da disputa do 3º lugar da 19ª Copa Operária de Futebol. No
jogo de volta, novo empate por 0 x 0 e conquista da Terrasse, que fez
melhor campanha no campeonato.
Destaques individuais
O goleiro menos vazado da 19ª Copa Operária de Futebol foi o Javali
(Arnaldo), que teve a menor média de gols tomados por partida. O artilheiro do campeonato foi o Giga (Ricardo) do time dos Entre Amigos,
com 18 gols marcados. Ambos levaram para casa um troféu.

No Sintracon Curitiba a bola não para! Mal terminou mais uma Copa
Operária e o departamento de esportes já convocou o Torneio de
Futebol de Verão. A competição será disputada em dois sábados, nos
dias 12 e 19 de março, no campo da Sede Campestre do Sindicato, em
Colombo.
Haverá premiação para as quatro equipes mais bem colocadas. Primeiro
e segundo lugares receberão troféu e um costelão. Terceiro e quarto
ganharão troféu e 24 latas de cerveja. As inscrições das equipes devem
ser feitas até o dia 04 de março, na Sede do Sintracon (R. Trajano Reis,
538, São Francisco - Curitiba). Monte seu time e participe!

Parece que para as construtoras
VCCON e Petrus atrasar os salários e
o vale compras, não fornecer vale
transporte e ainda não pagar a
primeira parcela do 13º são coisas
“normais”. Agora, se negar a
trabalhar por causa dos calotes já vira
caso de polícia para essas empresas.
Foi isso mesmo que aconteceu no
dia 17 de dezembro, no
empreendimento Forest Hills
Residence, localizado no bairro
Mossunguê, em Curitiba. Todos os
trabalhadores da obra pararam em
solidariedade aos empregados da JJS,
prestadora de serviços às duas
construtoras, que estavam há mais de
45 dias sem receber absolutamente
nada, pagando, inclusive, do próprio
bolso as passagens de ônibus para
poderem ir trabalhar. “Todos os
funcionários estavam do lado de fora
da obra, em protesto contra a falta de
pagamento da JJS, mas aí a VCCON
chamou a Polícia Militar, que
intimidou os trabalhadores a
entrarem”, contou Maria Neuza de
Lima (Baiana), dirigente do Sintracon
Curitiba que acompanhou a greve,
juntamente com o companheiro
Geral Pereira dos Santos. Mesmo
assim, os operários da JJS

continuaram do lado de fora, em
mobilização contra os calotes da
empresa.
Após vários dias em greve, a
determinação das construtoras foi de
mandar os trabalhadores embora.
Como não houve saída através da
negociação, o Sintracon Curitiba já
acionou as empresas na Justiça para
cobrar os direitos dos trabalhadores.
Obra insegura
Além de aplicar calotes, o clima na
obra da VCCON e Petrus é de
insegurança. A Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE) chegou a interditá-la por falta
de cumprimento de normas de
segurança e meio ambiente após
inspeção.

Todo trabalhador associado ao Sintracon Curitiba tem o direito de usar o
convênio médico, que disponibiliza consultas gratuitas nas áreas de clínica
geral e oftalmologia. O convênio também assegura exames laboratoriais com
desconto aos sindicalizados.
Para utilizar o convênio, agende sua consulta na Sede do Sintracon. O
atendimento será realizado nas clínicas conveniadas. Essa é mais uma
vantagem de ser um trabalhador sindicalizado.

*Apenas ligações, não enviar mensagens

Em 2014 foram registrados 363 óbitos no trabalho no estado. Paraná
só perde em número de mortes por ocorrência de acidentes de
trabalho para São Paulo e Minas Gerais, estados com número de
habitantes bem superiores.
O Paraná é o terceiro estado do
país com maior número de mortes
por acidentes de trabalho. De
acordo com o Anuário Estatístico
da Previdência Social 2013, lançado
em 2015, o Brasil registrou 717.911
acidentes de trabalho, dos quais
14.837 resultaram em incapacidade
permanente e 2.797 em óbito. O
Paraná, por sua vez, registrou 53.132
acidentes, dos quais 1.353
resultaram em incapacidade
permanente e 370 em óbitos –
números que colocam o estado em
quinto lugar no número de
acidentes (atrás apenas de São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul) e terceiro que mais
registra óbitos (atrás apenas de São

Não existe um só trabalhador
assalariado brasileiro que não tenha
sentido os efeitos da crise no bolso. A
inflação subiu, o consumo diminuiu e
o cenário apontado para 2016 não se
diferencia muito do que vivemos em
2015, ou seja, a recessão deve
continuar. Se vai ser pior ou menos
ruim, apenas o tempo vai dizer. O
certo é que a causa que prorroga os
efeitos da crise e afeta em cheio os
trabalhadores está na classe política. O
país vive um conflito grave entre os
poderes executivo e legislativo.
O Governo Federal, que é o Poder

Paulo e Minas Gerais).
Gênero e acidentes

O anuário da Previdência revela
também que, entre 2011 e 2013, o
número de acidentes envolvendo
homens diminuiu 3,1% (de 510.608
para 494.746), enquanto o de
mulheres aumentou 6,3% (de
210.014 para 223.152).
Secretaria de Saúde
do Estado

atividades que mais geraram óbito
no estado foram motorista de
caminhão (52), trabalhador volante
na agricultura (18), pedreiro (17),
empregado doméstico (16),
eletricista de instalações (15) e
alimentador de linha de produção
(8).
Falta prevenção

Segundo dados da Secretaria de
Saúde do Paraná, em 2014 foram
registrados 363 óbitos no trabalho
no estado. A maior parte por
acidentes de trânsito (185), choque
(24) e impacto de objetos (21). As

O principal obstáculo na redução
dos acidentes de trabalho é a falta
de investimento em prevenção. De
acordo com o INSS no Paraná, são
concedidos pela Previdência

Executivo, tenta aprovar as medidas
necessárias para que o país supere logo
a crise, mas o Congresso Nacional
(Poder Legislativo) não acata as
proposições e a recessão só piora. O
jogo sujo dos deputados é para tentar
conquistar o poder. A maioria dos
parlamentares é da direita e rejeita que
um partido de trabalhadores esteja no
comando do país a tanto tempo. Como
não ganharam nas urnas, partiram para
o tapetão. Querem o impeachment na
base do golpe.
A conquista da democracia no Brasil
custou muito sangue e fez várias

vítimas.
Tivemos uma
ditadura
sangrenta no
país, um regime
totalitário no
qual toda
corrupção era
velada. Um prato
cheio para os
ricos ficarem
cada vez mais
ricos e os pobres cada vez mais pobres.
Por isso, zelar pela democracia é um
compromisso de todo brasileiro
trabalhador que se preze. Temos que
fortalecê-la e brigar por uma reforma

anualmente cerca de R$ 12
bilhões em benefícios
acidentários. Em 2013, como
tentativa de reaver esses valores, a
Previdência ajuizou 536 ações
referentes a acidentes de trabalho,
com expectativa de arrecadações
em torno de R$114 milhões. Isso
porque a responsabilidade de
oferecer um meio ambiente de
trabalho saudável e seguro,
incluindo o fornecimento de
equipamentos de proteção
individual e coletivos, é das
empresas, segundo a lei.

disputa eleitoral em pé de
igualdade. Caso contrário,
estaremos retrocedendo cada vez
mais na nossa democracia. Não ao
golpe das elites e dos podres
políticos!

O Sindicato recebeu denúncias de que algumas empresas não
pagaram o vale compras adicional, conhecido como abono natalino, que deveria ser
depositado juntamente com a segunda parcela do 13º salário, em 20 de dezembro, o
que significa descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da Construção
Civil e a multa prevista no parágrafo 13º da cláusula 11º é de 80% do valor do benefício,
em favor do trabalhador.
O trabalhador que tem até 180 dias de contrato de trabalho assinado em carteira em
2015 deve ter recebido R$ 177,50 (50% do valor do vale compras). Para os
trabalhadores que estão há mais tempo na mesma empresa, o valor é igual ao vale
compras mensal, ou seja, R$ 355,00. Mas atenção, o vale compras adicional não isenta a
empresa de pagar o vale compras de dezembro. Se você não recebeu o vale compras
adicional ou ele foi pago de forma irregular, denuncie ao Sintracon Curitiba.

A procura por apartamento da Colônia de Férias do Sintracon Curitiba aumenta muito
no feriado de carnaval. Por isso, o Sindicato realiza o sorteio das vagas para essa data e
as inscrições já estão abertas. Os trabalhadores que desejarem alugar os apartamentos
para o carnaval 2016 devem ir até a Sede Social do Sintracon (R. Trajano Reis, 538, São
Francisco – Curitiba) e preencher o formulário para o sorteio. O sorteio será realizado no
dia 22 de janeiro, às 18h00, no Sintracon. Apenas os trabalhadores que estiverem
presentes na data do sorteio poderão concorrer.

.:: Tabela Salarial da Construção Civil
PISO SALARIAL
2015/2016

(220 horas)

(227.33 horas)

R$ 5,14

R$ 1.130,80

R$ 1.168,48

R$ 355,00

R$ 5,56

R$ 1.223,20

R$ 1.263,95

R$ 355,00

R$ 7,25

R$ 1.595,00

R$ 1.648,14

R$ 355,00

R$ 10,10 R$ 2.222,00

R$ 2.296,00

R$ 355,00

R$ 14,00 R$ 3.080,00

R$ 3.182,62

R$ 355,00

R$ 1.485,80
R$ 1.523,48
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.578,20
1.618,95
1.950,00
2.003,14
2.577,00
2.651,00
3.435,00
3.537,62
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