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? Direitos

Já dizia Zeca Pagodinho: “camarão
que dorme a onda leva”. Da mesma
forma, trabalhador que vacila,
patrão passa para trás. Por isso, o
final de ano é época de redobrar a
atenção nos holerites para conferir
os pagamentos dos seus benefícios.
O 13º salário é um direito de todos
os trabalhadores previsto na Lei
4.729 da CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho). Até o dia 30 de
novembro as empresas devem
fazer o pagamento da primeira parcela. A segunda e última parcela do
13º deve ser quitada até o dia 20 de
dezembro.
A soma das duas parcelas deve
representar o valor de um salário
mensal do trabalhador, mas tem
uma leve variação referente ao
aumento salarial da data-base anual. O trabalhador que tem menos de
um ano de contrato na empresa
deve receber o 13º proporcional ao
tempo de serviço, obedecendo as
regras normais de prazos para quitação do benefício.
O pagamento do 13º salário em
parcela única, usualmente feito no
mês de dezembro, é ilegal e está
sujeito a pena administrativa. O não
pagamento ou pagamento irregular

do 13º implica em multa no valor
de 160 UFIRs por empregado, de
acordo com a lei nº 7.855/89.

:: Abono Natalino
Os trabalhadores da construção
civil também têm direito a receber
um Abono Natalino, conforme estabelece o parágrafo 8º da 12ª Cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da Categoria. O pagamento deve ser feito junto com a
segunda parcela do 13º salário, ou
seja, até o dia 20 de dezembro.
Porém, há algumas regras para o
pagamento. Os empregados que
tiverem trabalhado 12 meses no
ano e na mesma empresa devem
receber R$ 412,00 a título de Abono
Natalino. Os que tiverem menos
“tempo de casa” devem receber
proporcionalmente, na base de
1/12, ou seja, divide-se o valor integral do Abono Natalino por 12 vezes
e multiplica-se pela quantidade de
meses trabalhados. Mas muita atenção, em dezembro o trabalhador
deve receber normalmente o Vale
Compras e mais o Abono Natalino.
É um direito conquistado na luta
pelo Sintracon!

Presidente eleito ainda nem assumiu, mas algumas de
suas declarações e medidas preocupam a sociedade e
o mercado econômico. Brasil já está em alerta!
Eleito presidente da República
com 55% dos votos válidos no
segundo turno, Jair Bolsonaro
(PSL) assumirá o cargo no dia 1º
de janeiro de 2019. Seu governo
ainda nem começou, mas o sinal
amarelo já está aceso.
As pataquadas começaram
ainda na campanha eleitoral,
quando criticou a China, que é
“apenas” o maior parceiro comercial do Brasil no momento. O país
oriental fez um duro alerta a Bolsonaro e apontou que, se a opção
do Brasil em 2019 for por seguir a
linha do presidente dos Estados
Unidos Donald Trump e romper
acordos com Pequim, quem
sofrerá será a economia brasileira.
Poucos dias após a eleição do
capitão da reserva do exército
brasileiro, seu superministro da
economia, Paulo Guedes, quando
questionado em entrevista sobre
a relação comercial com a Argentina, respondeu grosseiramente
que o Mercosul não será prioridade. A afirmação causou mal-estar
em Buenos Aires. A Argentina é a
terceira maior parceira comercial
do país.
As crises diplomáticas não pararam por aí. Bolsonaro insiste em
mudar a Embaixada do Brasil em
Israel de Tel Aviv para a cidade
sagrada de Jerusalém, território
em constante disputa entre judeus e muçulmanos. Os países do

Oriente Médio não gostaram da
decisão e ameaçam boicotar as
importações brasileiras. A região é
o principal destino da carne de frango produzida no país.
Uma medida que também preocupou foi o fim da parceria com o
governo de Cuba no Programa Mais
Médicos. O país da América Central
mantinha a ajuda humanitária ao
Brasil com aproximadamente 8 mil
médicos, mas as críticas e exigências de Bolsonaro levaram ao fim do
acordo. Com isso, cerca de 2 mil
pequenos municípios brasileiros
que estão afastados dos grandes
centros devem ficar sem nenhum
médico. O Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde
afirma que 24 milhões de pessoas
serão afetadas com a saída de Cuba
do Mais Médicos.
Outro fator que causa apreensão
é a formação da equipe ministerial
de Bolsonaro. Para quem se elegeu
com a promessa de combater a corrupção, indicar vários nomes de
pessoas envolvidas em casos de
corrupção para cargos no primeiro
escalão do governo não parece algo
coerente.
Soma-se a tudo isso as ameaças
de retirada de direitos da classe
trabalhadora, como uma reforma
da previdência que pesa a mão nos
mais pobres, mas mantém os privilégios das camadas favorecidas. O
governo de Bolsonaro ainda nem
começou, mas já abusou dos erros.

Campeão e com
propriedade. O
time A. Yoshii
voltou a vencer a
equipe dos
Tigres no jogo de
volta da final da
24ª Copa OperáEquipe voltou a vencer os Tigres e ficou com o Troféu
do Campeonato de Futebol do Sintracon Curitiba.
ria, desta vez
pelo placar 2 X 0, disputado no dia 24 de novembro, e ficou com a Taça. Na
partida de ida, realizada no dia 10 de novembro, os campeões haviam
vencido por 3 X 1.
Na disputa pelo 3º lugar do Campeonato, melhor para o Real Terrasse,
que aplicou 3 X 0 no time Magil. No primeiro jogo, a Magil havia vencido
por 2 X 0, mas entrou desfalcada na partida de volta e não conseguiu segurar a vantagem.
O troféu de artilheiro ficou com o José, da Magil, com 10 gols anotados
durante o certame. Já o goleiro menos vazado foi o Aldair, da A. Yoshii,
com apenas 11 gols sofridos.
O Sintracon parabeniza todos os atletas que participaram da 24ª Copa
Operária e fizeram com que a amizade e o companheirismo fossem mais
importantes que a própria disputa.

Os acidentes elétricos no Brasil atingem muitos setores de trabalho.
Apesar de existirem Normas Regulamentadoras sobre como se deve
proceder com segurança nas atividades elétricas, ainda não é o suficiente para proteger os trabalhadores.
Pensando nisso, a Companhia
Paranaense de Energia Elétrica (Copel), em parceria com a Associação
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), lançou uma
campanha voltada especificamente
para o setor da construção. O alerta
é que “construir ou reformar perto
da rede elétrica é choque e risco de
morte na certa”.
Outro slogan da campanha diz
“perto da rede, uma construção.
Encostado no fio, um vergalhão. É aí
que mora o perigo”. A orientação é

para manter uma distância segura
entre a obra e a rede elétrica. “Nunca deixe que materiais metálicos,
como vergalhões e arames, além de
andaimes e escadas, encostem nos
fios de energia. É melhor tomar
cuidado do que tomar um choque”,
adverte a Copel.
A campanha conta com panfletos
e cartilhas que trazem informações
importantes para prevenir acidentes com eletricidade.
O Sintracon Curitiba dispõe dos
materiais da Copel em sua Sede
Social e Sub-Sedes, mas é importante complementar que a precarização das condições de trabalho
nos canteiros de obras expõe os
trabalhadores ao risco de descargas
elétricas. Por isso, deve-se exigir
que toda fiação elétrica passe por
conduítes. Os motores de equipa

mentos devem ser devidamente
instalados com aterramento. São

medidas simples, mas que
podem salvar vidas.

· Afastamento da rede elétrica em relação à construção;
· Desligamento temporário da rede;
· Isolamento ou proteção dos cabos com materiais especiais.
· Evite ligações improvisadas ou gambiarras;
· Mantenha a fiação longe do contato com a água;
· A amarração dos fios não deve ser feita nas ferragens ou metais;
· Evite deixar fios elétricos espalhados pelo chão e sem proteção.

Homologações de rescisões de contratos superiores a um ano devem ser feitas obrigatoriamente no Sindicato. Empresa que não cumprir pode responder na Justiça

A rescisão de contrato de trabalho no setor da construção civil de
Curitiba e Região que tiver mais um ano de vigência deve
obrigatoriamente ser homologada junto ao Sintracon. É o
que garante a cláusula 17ª da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) da categoria.
A empresa que não cumprir pode ser acionada pelo
Sindicato na Justiça do Trabalho. O trabalhador, por sua
vez, tem que exigir o respeito à regra da CCT.
No ato das homologações, o Sindicato verifica se o trabalhador
recebeu todos os seus direitos e, caso contrário, pressiona as

empresas a cumprirem com suas obrigações, seja pela via da
negociação direta ou ainda pela judicial.
Apesar de a reforma trabalhista ter acabado com a
obrigatoriedade das homologações nos sindicatos, a
prevalência do negociado sobre o legislado, outra
alteração da reforma na CLT (Consolidação das Leis
Trabalhistas), faz com que as empresas do setor
tenham que realizar as rescisões na sede ou sub-sedes
do Sintracon para os contratos de trabalho com mais de um ano de
vigência.

O trabalhador da construção civil que ainda não é
sócio do Sindicato está marcando bobeira. O
associado, além de fortalecer a luta da categoria
por melhores salários e condições de trabalho,
têm acesso a todos os serviços
disponibilizados pelo Sindicato, como o aluguel
dos apartamentos na Colônia de Férias com
preço reduzido, o uso do Salão de Eventos ou dos
quiosques da Sede Campestre, assim como dos
espaços disponibilizados aos sindicalizados na Sede
Social, entre tantas outras opções.
Quem já é sócio, mas ainda não tem a
carteirinha do Sintracon Curitiba,
também está de bobeira. Para fazer a
sua é muito fácil. Basta ir até a Sede
Social do Sindicato ou a qualquer
uma das duas Sub-Sedes (Pinhais e
São José dos Pinhais) e apresentar os
documentos listados abaixo.
Documentos para fazer a carteirinha:
– 1 foto 3×4;
– Último contracheque;
– Carteira de Trabalho;
– R.G;
– C.P.F;
– Comprovante de endereço atualizado;
– Registro de nascimento dos filhos menores de idade;
– Certidão de casamento ou documento da esposa.

.:: Tabela Salarial da Construção Civil
PISO SALARIAL
2018/2019

POR
HORA

POR
MÊS

VALE
COMPRAS

R$ 6,00

R$ 1.320,00

R$ 412,00

R$ 1.732,00

R$ 6,50

R$ 1.430,00

R$ 412,00

R$ 1.842,00

R$ 8,50

R$ 1.870,00

R$ 412,00

R$ 2.282,00

R$ 12,00

R$ 2.640,00

R$ 412,00

R$ 3.052,00

R$ 16,35

R$ 3.597,00

R$ 412,00

R$ 4.009,00
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“Deixe-me dizer-lhe,
correndo o risco de
parecer ridículo, que o
verdadeiro
revolucionário é guiado
por grandes
sentimentos de amor”.
Que a mensagem de Che
Guevara nos inspire para
enfrentarmos os tempos difíceis que estão por
vir com animosidade e solidariedade de classe.
Ninguém solta a mão de ninguém. Feliz Natal e
um próspero Ano Novo.
São os votos da Direção e Funcionários
do Sintracon Curitiba.

