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REUNIÃO DE ASSOCIADOS

SINDUSCONPR

Meio ambiente e logística reversa serão
temas de evento no dia 27 de agosto
Convidados do poder público, advogados e lideranças empresariais irão
abordar os aspectos jurídicos, ambiental e empresarial acerca do assunto
Sinduscon-PR, farão apresentação sobre
os incentivos fiscais e legislação desta área.
Aspectos Ambientais: representante da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente irá
abordar os projetos e ações desenvolvidas
no setor.
Aspecto Empresarial: o Presidente da New
Inc. Construtora e Incorporadora, Cláudio
Carvalho, virá de Belo Horizonte para
apresentar o Case de logística reversa da
empresa.
O Sinduscon-PR irá realizar no dia 27 de agosto de 2019, em
Curitiba-PR, um evento para associados e empresas da cadeia

A reunião é gratuita para associados do Sinduscon e Seconci-

produtiva da construção civil que irá abordar o tema logística

PR. Interessados em participar devem confirmar presença pelo

reversa. O encontro será na sede do Sinduscon Corporate, na

link eventos.sindusconpr.com

Rua da Glória, 175, no Centro Cívico, a partir das 18h30.
Serviço:
O assunto será tratado sob três aspectos:

Reunião de Associados: Logística Reversa
Dia 27 de agosto de 2019
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Aspecto Jurídico: especialistas do escritório De Paola & Panasolo

Sinduscon Corporate - Rua da Glória 175 - Curitiba-PR

Sociedade de Advogados (DP&P Advogados), parceiros do

Horário: 18h30 - 21:00

sindusconpr.com.br

SINDUSCONPR

MODELAGEM DE INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO

Sinduscon-PR e Instituto Senai de Tecnologia
promovem Painel sobre Experiências em BIM
O modelo de gestão de informação BIM aumenta a produtividade e
reduz custos e riscos na construção civil

A disseminação de processos e tecnologias relacionadas ao

incorporadoras e instituições públicas que utilizam a

Building Information Modelling (BIM) aumentará o PIB do

tecnologia BIM em seus processos.

setor da construção civil em 28,9% até 2028. A declaração
foi dada pelo secretário da Indústria, Comércio, Serviços

A reunião será no dia 13 de agosto de 2019, das 19h às

e Inovação do Ministério da Economia, Caio Megale. Ele

21h30, no Campus da Indústria, Auditório II IEL, localizado

explicou que o modelo de gestão de informação BIM

na Avenida Comendador Franco, 1341.

aumenta a produtividade e reduz custos e riscos na
construção civil.

Convidados para o debate:
Força

Aérea

Brasileira

representada

pela

CISCEA

Além disso, ao fornecer informações precisas sobre qualidade

(confirmado)

e quantidade de materiais e prazo da construção, promove

Rac Engenharia

a transparência de compras públicas. A modelagem BIM

Construtora e Incorporadora Laguna

proporciona redução de aditivos contratuais e prorrogações

Cron Engenharia

de prazo de conclusão e de entrega das obras. O BIM já

Mediação: Instituto SENAI de Tecnologia em Construção

é amplamente utilizado em outros países. Entre 2011 a

Civil

2015, o governo do Reino Unido conseguiu economizar de
3 milhões de libras com a implantação do BIM.

Interessados em participar devem se inscrever no site
eventos.sindusconpr.com

EVENTO EM CURITIBA – Para abordar este tema tão
importante para a indústria da construção, o Sinduscon-

O evento é realizado pelo Sinduscon-PR e Instituto Senai

PR e o Instituto Senai de Tecnologia convidam para evento

de Tecnologia em Construção Civil, com apoio da Federação

que irá compartilhar experiências reais de construtoras,

das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP)
sindusconpr.com.br
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

SINDUSCONPR

Leitura e Interpretação de Projetos e
NR-35 são os cursos ofertados em agosto
Associados ao Sinduscon e Seconci-Paraná contam com valores especiais
para inscrição de seus colaboradores
envolvendo o planejamento, a organização e a execução. Ou
seja, que garante a segurança e a saúde dos trabalhadores
envolvidos direta ou indiretamente com trabalhos em altura.
O treinamento será no dia 20 de agosto, das 8 às 18 horas.
Outro curso será de Leitura e Interpretação de projetos, que
acontece no período noturno, de 5 a 16 de agosto, somando
40 horas aula. Os dois treinamentos acontecerão na sede
administrativa do Seconci, localizada na Rua João Viana
Seiler, 116, no Parolin.
Empresas interessadas em inscrever seus colaboradores
devem entrar em contato pelo telefone (41) 3051-4366.
Associados ao Sinduscon e Seconci-Paraná contam com
O Sinduscon Paraná vai promover no mês de agosto dois

valores especiais para inscrição de seus colaboradores.

cursos técnicos direcionados aos trabalhadores da indústria

Confira no site sindusconpr.com.br as informações completas

da construção civil. O curso NR-35, norma que estabelece

sobre os demais cursos da entidade.

os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura,

Adit Invest 2019 reunirá grandes nomes do
mercado imobiliário em agosto
Palestrantes de alto nível estão confirmados para o Adit Invest

A 14ª edição do ADIT Invest apresentará soluções que visam

2019, onde compartilharão conhecimentos sobre alternativas

a captação de recursos para o desenvolvimento de novos

para captação de recursos, instrumentos de governança para

projetos e iniciativas nos setores imobiliário e turístico.

se relacionar com o mercado de capitais, Fundos Imobiliários,

Além disso, os participantes contarão com um ambiente

tendências de investimento e crowdfunding imobiliário.

propício para encontrar os profissionais mais relevantes
para seus negócios, bem como conteúdo rico e reflexões

O evento será realizado no dia 6 de agosto, no Milenium

sobre o cenário econômico brasileiro: oportunidades de

Centro de Convenções, em São Paulo, pela Associação para

investimentos, fontes de financiamento, novas tecnologias e

o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (Adit

muito mais.

Brasil), com apoio institucional da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC).
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Mais informações no site adit.com.br

MUDANÇAS

SINDUSCONPR

e-Social será extinto e substituído por novo
sistema em janeiro de 2020
Para sanar as dúvidas das empresas da construção civil sobre as recentes mudanças
no eSocial, o Sinduscon-PR vai promover um curso no dia 13 de agosto
de 900 para cerca de 500 nos próximos meses. Além disso, segundo
Dalcolmo, as empresas que fizeram investimentos para a implantação
do eSocial não serão prejudicadas. “O novo programa será formulado
respeitando os investimentos feitos por essas empresas em tecnologia
e capacitação de mão de obra”, afirmou Dalcolmo.
Processo de transição
Até ser extinto, o eSocial passará por um processo de transição
O Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) será extinto e substituído
por outra plataforma em janeiro de 2020. O anúncio foi feito no
começo de julho pelo secretário Especial de Previdência e Trabalho
do Ministério da Economia, Rogério Marinho.
Serão dois sistemas, um voltado para Previdência e Trabalho e outro
para dados prestados à Receita Federal. De acordo com o secretário,
o fato de ser dois sistemas não quer dizer que vai aumentar a
complexidade. “Serão dois sistemas bem mais simples, esse é o nosso
compromisso”, disse.
O novo programa será gradativo, com mais exigências para empresas

no qual o governo já vai reduzir aproximadamente pela metade as
informações exigidas ao longo dos próximos meses, retirando a
obrigatoriedade de preencher dados como título de eleitor, número
da carteira de identidade e informações de saúde e segurança do
trabalho.
Por outro lado, a comunicação de acidentes de trabalho e informações
de folha de pagamento, férias, Relação Anual de Informações Sociais
(Rais) Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) devem
ser mantidos. Como a decisão foi fruto de um acordo firmado com o
relator da MPV 881/19 (Liberdade Econômica), deputado Jerônimo
Goergen (PP/RS), o parecer apresentado nesta terça (9) já prevê
exclusão do eSocial após o prazo de 180 dias (Art. 62 e § 2, Art. 74).

de maior porte. No entanto, a previsão é de que sejam levados em
consideração os investimentos já realizados pelas empresas em
tecnologia e capacitação de mão de obra.
Micro e pequenas empresas
No caso das micro e pequenas empresas, a adesão ao atual eSocial é
opcional, conforme cronograma publicado no último dia 5 de julho.
Porém, a partir de janeiro de 2020, ingressarão diretamente no novo
sistema.
De acordo com o secretário de Trabalho, Bruno Dalcolmo, a intenção
do governo é cortar as informações exigidas das empresas no eSocial

Sinduscon-PR promove curso sobre as mudanças no
eSocial dia 13 de agosto
Para sanar as dúvidas das empresas da construção civil
sobre as recentes mudanças no eSocial, o Sinduscon-PR
vai promover um curso no dia 13 de agosto, das 8h30 às
11 horas, na sede administrativa localizada na Rua João
Viana Seiler, 116, no Parolin.
Mais informações e inscrições pelo site inscrição.
sindusconpr.com

sindusconpr.com.br
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MERCADO IMOBILIÁRIO

SINDUSCONPR

Ademi/PR promove a 28ª Feira de Imóveis
do Paraná em parceria com o Sinduscon-PR
A expectativa da organização do evento é de receber 10 mil visitantes e reunir
cerca de 30 mil imóveis para venda e locação em Curitiba e Região Metropolitana
Uma das novidades do evento nesse ano é a Arenatech Copel
Telecom, espaço para seis startups e desenvolvedores independentes
mostrarem as suas ideias e soluções. Eles também podem participar
do Shark Tank, que dará R$ 3 mil em prêmios ao ganhador, e de
uma programação especial de palestras com profissionais que são
referência em inovação, com curadoria da Aldeia. As inscrições
podem ser feitas até 29/7 pelo site https://aldeia.cc/eventos/
arenatech-copel-telecom/

De 14 a 18 de agosto, a Associação dos Dirigentes de Empresas
do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR) e o Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Paraná (Sinduscon-PR), promovem
a 28ª Feira de Imóveis do Paraná 2019, no Centro de Eventos da
Fiep, no Jardim Botânico, em Curitiba. A expectativa da organização
do evento é de receber 10 mil visitantes e reunir cerca de 30 mil
imóveis para venda e locação em Curitiba e Região Metropolitana. A
entrada e o estacionamento são gratuitos. O patrocínio é de Caixa
Econômica Federal, Compagas e Copel Telecom.
Além dos estandes tradicionais, haverá uma área de co-selling, que
remete aos coworkings: um ambiente compartilhado e colaborativo,
em que o expositor terá à disposição uma mesa com cadeiras
e espaço para colocar banner ou televisão para apresentar a sua
empresa e/ou os seus produtos e serviços, viabilizando a participação
das pequenas e médias empresas do mercado imobiliário e da

A 28ª Feira de Imóveis do Paraná 2019 terá ainda aplicativo e um
portal imobiliário dentro do site, para que os visitantes encontrem
o imóvel ideal entre as ofertas que serão apresentadas pelos
expositores. Além disso, o evento terá uma Praça de Negócios, para
as empresas realizarem seus eventos empresariais e sociais, e feira
gastronômica.

construção civil.
28ª Feira de Imóveis do Paraná 2019
Novidades – O proprietário da Infinitoo, empresa responsável pela
organização e comercialização da 28ª Feira de Imóveis do Paraná
2019, Rafael Perry, conta que o evento terá como tema “Cidade
Inteligente”. “Vamos abordar a influência da tecnologia na qualidade de
vida dos cidadãos, dentro e fora de suas casas. Na cidade, trataremos
de temas como mobilidade, energia, lixo, logística e equipamentos
públicos. Em casa, traremos assuntos como automação, internet das
coisas, realidade virtual, assistentes pessoais e serviços”, explica.
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Data e horário: 14/8 (17 às 22h), 15 e 16/8 (16 às 22h),
17/8 (14 às 22h) e 18/8 (14 às 20h).
Local: Centro de Eventos do Sistema Fiep (Av. Com.
Franco, 1341 - Jardim Botânico – Curitiba/PR)
Informações: www.feiradeimoveispr.com.br
Venda de estandes: Infinitoo – (41) 3359-8000 ou lilian@
infinitoo.com.br

Destinação gratuita
de resíduos de madeira
para associados!
Uma solução sustentável
e certificada para resíduos
de madeira.

Mais informações:

atendimento@transponteslocacoes.com.br

(41) 3376.0808 • 3278.6371
sindusconpr.com.br
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

SINDUSCONPR

Dia Nacional da Construção Social será realizado
dia 17 de agosto
Evento, promovido pela CBIC em todo o País, tem este ano como tema principal:
“O mundo está mudando. E você?”
Dentre as principais atrações estão:
- Unidade Móvel Cuide-se +
- Unidade Móvel Odontológica do Sinduscon-PR
- Almoço GRATUITO de confraternização
- Carrinho de pipoca e algodão doce
- Camarim de pintura
- Cama elástica e Piscina de bolinhas
- Concurso do Mascote
- Haverá sorteio de prêmios em dinheiro e de brindes surpresa
Para participar do almoço é preciso estar inscrito no evento.
Os primeiros 400 participantes que confirmarem presença
previamente, pelo telefone (41) 3051-4351, garantem vaga.
A Vice-Presidente do Sinduscon-PR da área de Responsabilidade
Mais uma edição do Dia Nacional da Construção Social (DNCS)
está prestes a ocorrer no próximo dia 17 de agosto em 28
localidades do país.
Promovida pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC), por meio da Comissão de Responsabilidade Social (CRS),
e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci Brasil, a
ação mais uma vez reunirá empresas, entidades, líderes setoriais,
trabalhadores e seus familiares em um grande dia de festa que
promove a qualidade de vida por meio de ações em saúde,
educação, lazer e cidadania.

Este ano o evento tem como

Social, Jociana Niespodzinski, destaca que é muito importante
os empresários incentivarem seus funcionários a participarem
deste grande dia de festa e confraternização de todos que atuam
na indústria da construção: dirigentes, gestores, colaboradores,
fornecedores e seus familiares.

OFICINA DE INOVAÇÃO
Uma das novidades será a realização de uma oficina
de inovação, que tem como objetivo estimular ideias
de trabalhadores que possam contribuir com o dia
a dia das atividades do setor, seja com a criação de
aplicativo, de um novo material, produto, um novo
sistema, procedimento etc.

tema da campanha “O mundo
está mudando. E você?”
Em Curitiba, o evento será das 9 às 14 horas, no SESI da Cidade
Industrial de Curitiba, na Rua General Potiguara, 171.

10

sindusconpr.com.br

Interessados em enviar suas ideias e participar do
concurso devem acessar o site:
dianacional.sindusconpr.com

CONVENÇÃO

SINDUSCONPR

Confira as informações sobre as
negociações coletivas de trabalho
A partir de 1º de junho de 2019, o reajuste será de 4,78 % sobre os salários de até R$
4.000,00, sendo que a parte excedente será objeto de livre negociação
REAJUSTE SALARIAL
A partir de 1º de junho de 2019, reajuste de 4,78 % sobre
os salários de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que
a parte excedente de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) será
objeto de livre negociação.
VALE COMPRAS
A partir de 1º de junho de 2019, vale compras no valor de
R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais) por mês;
O

Sinduscon-PR

informa

que

foram

concluídas

as

negociações coletivas das cláusulas econômicas com a
Fetraconspar e seus sindicatos filiados. Foram definidas as

CAFÉ DA MANHÃ

seguintes alterações na Convenção Coletiva de Trabalho

Fornecimento, nas obras, nos dias em que houver trabalho,

2018/2020:

de 1 copo de café com leite (300 ml) e 2 pães com margarina,

VIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS ECONÔMICAS

facultando-se a substituição do café da manhã por tíquete
refeição no valor de R$ 4,72 (quatro reais e setenta e dois
centavos) por dia;

De 1º de junho de 2019 a 31 de maio de 2020.
SEGURO DE VIDA

PISOS SALARIAIS

Atualização do capital básico para R$ 24.600,00 (vinte
A partir de 1º de junho de 2019, ficam estabelecidos os

quatro mil e seiscentos reais), bem como do limite da

seguintes pisos salariais:

participação do funcionário em R$ 5,88 (cinco reais e

CATEGORIA

VALOR HORA

oitenta e oito centavos), a partir de 1º de junho de 2019.

JUNHO 2019

Servente

R$ 6,29

Meio Profissional

R$ 6,82

Profissional

R$ 8,91

Contra Mestre

R$ 12,58

Mestre de Obras

R$ 17,14

DIFERENÇAS SALARIAIS
As empresas poderão creditar as diferenças salariais
relativas às parcelas de natureza salarial ou não, na folha de
pagamento relativa ao mês de julho/19.
Acesse o site do Sinduscon-PR, na área Jurídica, e confira
na íntegra o Termo Aditivo à CCT 2018/2020.
sindusconpr.com.br
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Inovação em Benefícios

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

2018/2020 - 5a CLÁUSULA
A D I A N TA M E N TO S A L A R I A L

CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL
CARTÃO SAÚDE FARMÁCIA
NOVOS BENEFÍCIOS PARA A CATEGORIA

A adesão é gratuita através da parceria oferecida pelo

SINDUSCON-PR, Benemix e ECX Card.

O cartão Antecipação Salarial e o Cartão Saúde Farmárcia oferecem
acesso à rede credenciada de forma simples e sem burocracia , trazendo
segurança e bem-estar ao colaborador e sua família.

0

$

Sem taxa de adesão
ou manutenção para
as empresas.
Sem tarifa ou juros
para os colaboradores.

$
Gestão Online,
eliminando o controle
manual das despesas.

Mais de 30.000
estabelecimentos
credenciados em
todo o Brasil.

Mais de 8.000
farmácias
credenciadas
em todo o Brasil.

Agende uma visita para saber mais.
Entre em contato pelo 0800 702 0064
ou contato @benemix.com.br

Inovação em Benefícios
12
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O valor das
compras é debitado
automaticamente na
folha de pagamento
do colaborador.

