23.Julho.2014
Informativo

Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná | www.sindusconpr.com.br

Mais ideias para a construção • Gestão 2014-2016

Quanto custa para as empresas o afastamento de
trabalhadores por acidentes de trabalho?
A próxima Reunião com Associados está agendada para o dia 12 de agosto com palestra de Gustavo Nicolai, médico
especialista em Medicina do Trabalho. Leia mais na página 03.
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Associados debatem o cenário
macroeconômico do país e o mercado
imobiliário.

Projeto inédito reconhece empresas que
destinam adequadamente os resíduos da
construção civil.

Sinduscon-PR realiza, no dia 23 de agosto, o Dia
Nacional da Construção Social.

Cursos e Eventos
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Sinduscon-PR e SECONCI oferecem curso de
Segurança no Trabalho em Altura com preço
especial aos associados
No próximo dia 25 de julho, o Sinduscon-PR e o SECONCI (serviço social
do Sinduscon-PR) em parceria com o Sistema FIEP, realizam curso NR
35 de Segurança do Trabalho em Altura, das 8 às 17 horas. Realizado no
Senai Araucária, o curso tem carga horária de oito horas e associados
à entidade têm desconto especial.
O curso tem a finalidade de aperfeiçoar profissionais com
competências para realizar atividades em altura, com condições
mínimas para a implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos, de acordo com normas técnicas, de saúde e segurança
do trabalho.
A grade curricular prevê normas e regulamentos aplicáveis ao
trabalho em altura, análise de riscos e condições impeditivas, riscos
potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e
controle. Além disso, os alunos terão conhecimento sobre os sistemas,
equipamentos e procedimentos de proteção coletiva, bem como
equipamentos de proteção individual: seleção, inspeção, conservação
e limitação de uso.
A fim de prepará-los para situações de risco e emergências, os
alunos conhecerão os acidentes típicos desse tipo de trabalho e
quais condutas realizarem em situações de incidentes, bem como os
primeiros socorros à vítima.

Trabalhadores da construção civil que realizam atividades
em altura precisam, obrigatoriamente, participar deste
curso com carga horária de oito horas, com aulas teóricas e
práticas previstas pela lei da NR 35 que entrou em vigor no
dia 27 de março de 2013, item 35.3.1.
Os interessados devem ser encaminhados pela empresa. Entre os prérequisitos estão a idade mínima de 18 anos e o ensino fundamental
concluído.
Serviço:
Data: 25/7
Horário: 8h às 17h
Investimento: R$ 90 (exclusivo aos associados do Sinduscon-PR e do
SECONCI) – preço normal R$ 120.
Local: SENAI ARAUCÁRIA II - Presidente Castelo Branco, 200 A, bairro
Thomaz Coelho I Araucária/PR
Informações (41) 3901-4192 ou 3901-4194
Obs.: ESTE TREINAMENTO NÃO CONTEMPLA A TÉCNICA DE ACESSO
POR CORDAS.

PATROCÍNIO:

Evento

Especialista afirma: Quando o trabalhador é
afastado a empresa que paga a conta!
Com saúde não se brinca. No trabalho, menos ainda! Pensando
nisso, o Sinduscon-PR convidou Nicolai para apresentar seu mais
recente estudo que aponta o impacto financeiro dos acidentes do
trabalho e afastamentos previdenciários. “Começamos a entender
que dentro de uma empresa de construção, um dos maiores gastos
está associado à saúde”, afirma Gustavo Nicolai.

O estudo realizado durante quatro anos levantou números da
Mendes Júnior, empresa com 4 mil funcionários, onde atua Nicolai.
Para se ter ideia, cada afastamento custa em torno de 134 mil reais à
Mendes, de imposto associado ao evento. Isso mostra que empresas
que tiverem muitos afastamentos ou doenças, vão pagar mais
tributações. Os menores valores giram em torno de 5 a 40 mil reais
por funcionário. “Prever e ter cuidados pode fazer a diferença no
final do ciclo”, ressalta Nicolai.

Repensar a Segurança no Trabalho é a pauta da palestra do
especialista em Medicina do Trabalho que ainda mostrará uma
ferramenta criada em parceria com a CBIC (Câmara Brasileira da
Indústria da Construção), para auxiliar os empresários a estimarem
os custos dos afastamentos e assim, conseguirem realizar um

“Prever e ter cuidados pode fazer a diferença
no final do ciclo”, ressalta Nicolai.

planejamento sem imprevistos. É uma oportunidade de repensar!

Serviço:
especialistas em Medicina do Trabalho mais respeitados do país,
Gustavo Nicolai, médico e atualmente gerente de saúde e medicina
ocupacional da Mendes Júnior Trading e Engenharia, em Minas
Gerais. O convidado irá ministrar uma palestra na Reunião com
Associados agendada para o dia 12 de agosto.

Data: 12 de agosto
Horário: às 18h30
Local: Rua da Glória, 175, Centro Cívico | Curitiba/PR
Informações: (41)3051-4300
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O Sinduscon-PR traz com exclusividade a Curitiba um dos

Qualificação Profissional

Sinduscon-PR divulga cursos oferecidos em parceria
com o Governo Federal
Sinduscon-PR divulga a lista de cursos e treinamentos oferecidos
em parceria com o Sistema Sesi/Senai/Senac-PR, e patrocinado pelo
Governo Federal, através do PRONATEC-MEC.

Todos os cursos são gratuitos e cada aluno receberá dois vales-

transportes por dia, mais o lanche em sala de aula ou dois reais por

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Objetivo do Curso:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AGENTE DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE
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Informações e inscrições pelo telefone 3051.4301 ou pelo e-mail
atendimento@sindusconpr.com.br - com Bruna.

ÍNICIO: 28/07 - TARDE

Requisitos: Idade mínima 16 anos, escolaridade Ensino
Fundamental Incompleto;
Turma: Turma máxima de 18 alunos;

ÍNICIO: 08/10 - TARDE

Atua nos processos administrativos de empresas urbanas e rurais, executando atividades de apoio nas áreas de recursos
humanos, finanças, produção, logística e vendas, observando os procedimentos operacionais e a legislação.

Local de oferta: FESP – Rua Dr. Faivre, 141 – Alto da Glória;
Carga horário: 300h/ 4h por dia;
Horário: 13h às 17h;
Dias de aula: 2ª à 6ª feira;

Objetivo do Curso:

do aluno.

Executa serviços gerais de manutenção em ambientes residenciais e comerciais, internos e externos. Inspeciona instalações
elétricas, hidráulicas e sistemas eletrônicos, procedendo ao encaminhamento, substituição e conserto, quando necessário.
Impermeabiliza áreas. Efetua pequenos reparos e pinturas em paredes, pisos, tetos e esquadrias. Assenta revestimentos
diversificados.

Local de oferta: Senai Parolin – Rua João Viana Seiler, 116;
Carga horário: 180h/ 4h por dia;
Horário: 13h às 17h;
Dias de aula: 2ª à 6ª feira;

Objetivo do Curso:

hora aula, sendo creditado em conta corrente ou poupança no nome

Requisitos: Idade mínima 16 anos, escolaridade Ensino Médio
Incompleto;
Turma: Turma máxima de 35 alunos;

INÍCIO 07/08 – TARDE

Organiza o armazenamento e movimentação de insumos. Verifica a conformidade de processos. Libera produtos e serviços, de
acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Local de oferta: FESP – Rua Dr. Faivre, 141 – Alto da Glória;
Carga horário: 300h/ 4h por dia;
Horário: 13h às 17h;
Dias de aula: 2ª à 6ª feira;

Requisitos: Idade mínima 16 anos, escolaridade Ensino Médio
Incompleto;
Turma: Turma máxima de 35 alunos;

Cursos e Eventos
Dia 26 de Julho - Sábado: 13h00 às 18h00

Local: Sinduscon–PR, Rua da Glória, 175- Centro Cívico - Curitiba-PR

Informações e inscrições: (41) 3079-5909 ou e-mail info@
spazioidea.com.br
Investimento:

R$ 620 para profissionais associados ao Sinduscon-PR e estudantes
de graduação

R$ 750 para profissionais não associados

Formalidade na Construção Civil
Números garantem aumento de trabalhadores com carteira
assinada no setor

O Comitê de Incentivo a Formalidade na Construção
Civil reuniu-se no dia 7 de julho para avaliação das ações

realizadas ao longo do mês e seus reflexos. Representantes

das entidades responsáveis e instituições parceiras, estiveram
presentes e o balanço mostrou que o objetivo tem sido
cumprido a cada mês. Dados mostraram um crescimento na

formalidade, só em Curitiba o número passou de 38% para
55% de trabalhadores com carteira assinada no primeiro
semestre de 2014.

“Há um esforço concentrado nas três entidades para

incentivar a formalidade e assim garantir a aposentadoria e
a seguridade dos trabalhadores, bem como contribuir para o

desenvolvimento do país”, ressalta Euclesio Manoel Finatti,
coordenador do Comitê e vice-presidente de área técnica do
Sinduscon-PR.
Histórico

Há mais de 10 anos, 20 entidades reuniram-se com o objetivo

Nos dias 25 e 26 de julho, o Sinduscon-PR promove curso de

Orçamento de Obras, na sede da entidade localizada na Rua da
Gloria, 175, no Centro Cívico. Ministrado pelo engenheiro Mozart

Bezerra da Silva, o workshop pretende desenvolver as técnicas

de elaboração de estimativas detalhadas de custos e o processo
de orçamentação de obras de construção civil praticadas pelos
participantes.
Serviço

Carga Horária: 12 horas/aula

Dia 25 de Julho - Sexta-feira: 18h30 às 22h30
Dia 26 de Julho - Sábado: 9h às 13h00

de incentivar a legalização das construções civis no estado,
no que tange as áreas técnicas, documentações e questões

trabalhistas. Na raiz do projeto, representantes do Sinduscon-

PR, CREA-PR e SINTRACON vão a campo diariamente visitando
obras em todo o estado.

O principal objetivo é verificar se a obra atende aos requisitos

de legalidade como utilização de equipamentos de segurança,
alvará e demais documentações, engenheiro responsável

e se todos os trabalhadores possuem registro profissional.
Pioneiro no país, o Comitê vem desenvolvendo um trabalho
crescente de avaliação e orientação para que as obras da
região estejam dentro da legalidade.
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Inscreva-se no curso de Orçamento de Obras

Reunião com Associados
Cenário Macroeconômico mostra que o setor da Construção
Civil é um dos mais propulsores do crescimento do país

A Reunião com Associados do mês de julho, realizada no dia 15,

Bolha Imobiliária. Para isso, seria necessário chegar perto de 100%

recebeu a presença do diretor executivo de habitação da Caixa

do PIB e no Brasil estamos em 8,8%. Outra constatação de Teotônio

Econômica Federal, Teotônio Costa Rezende, o qual abordou “O

se refere a inflação, que segundo ele está contida no momento e os

Cenário Macroeconômico do País e o Mercado Imobiliário”. Cerca

investimentos têm crescido mais do que o PIB. Rezende ressaltou

de 200 pessoas prestigiaram o evento e presenciaram a assinatura

que o Brasil utiliza de uma análise de crédito eficiente. “No Brasil

de um convênio do Sinduscon-PR com a instituição, a fim de propor

a análise de crédito é a melhor do mundo. O sistema dos bancos

benefícios aos associados da entidade.

não permite que seja disponibilizado um crédito maior do que a
renda”, reforça o presidente do Sinduscon-PR, José Eugênio Souza

Rezende destacou que o setor da construção civil é uma das molas

de Bueno Gizzi.

propulsores do país, movimenta mão-de-obra, fornecedores e uma
cadeia produtiva ampla que impulsiona o crescimento do Brasil.

“Brasil vive uma situação de estabilidade macroeconômica e

Para que seja possível uma análise mais quantitativa vale comparar

atrai investidores nacionais e internacionais. Atualmente o país é

que em 23 anos (entre 1983 e 2006) se construiu 4 milhões de novas

um dos principais destinos para investimentos no mundo, o que

moradias. Em compensação, a situação atual mostra uma evolução

garante certa tranquilidade aos empresários”, destaca.

econômica consideravelmente mais ágil: em apenas 6 anos (de
2007 a 2013), o número é de 6 milhões de novas unidades.
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O representante da instituição financeira ressaltou a inadimplência
do setor como um bom exemplo. A inadimplência geral está em
4,49% enquanto que no crédito imobiliário é menos da metade
disso, um índice de 2,03%.

Preocupações adicionais
Este ano o Brasil terá troca de governo. Rezende salienta

que, dado ao momento, a tendência é que haja uma retração

nos investimentos. O governo fica impedido de realizar
investimentos durante essa transição. O fato reflete na

redução de investimentos, e esbarra na inflação que apesar
de estar relativamente controlada, poderá aumentar acima

O especialista alertou que o Brasil não está nem próximo de uma

do previsto nesse período.

Financiamento
Reunião das Comissões
Comissão de Obras Públicas discute questões jurídicas e
orienta associados

No dia 15 de julho, a Comissão de Obras Públicas (COP) do Sinduscon-

que têm recursos do Estado e contrapartida dos municípios. Os

PR reuniu-se para a segunda Reunião das Comissões de 2014, em que

pontos ressaltados foram discutidos na Comissão, e será elaborado

debateram assuntos relacionados ao setor.

um parecer técnico pelo escritório parceiro.

Mediada pelo diretor executivo do Sinduscon-PR, João Guido

Outra questão levantada diz respeito ao tratamento diferenciado

Campelo, a reunião teve a participação do escritório parceiro Vernalha

para as microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações

vice-presidente de Responsabilidade Social da entidade, Jociana
Niespodzinski; o vice-presidente de Política e Relações do Trabalho,
Wladimir Mazzolla Morais, e associados convidados.

Entre os temas em pauta, o reajuste dos contratos administrativos

e contratações públicas. Desta forma, decidiu-se por um alerta à
Administração Pública, por meio de um ofício, solicitando a análise em
relação aos balanços dessas empresas, para evitar vantagem indevida.
Por fim, a Comissão debateu os prazos de garantia nas obras púbicas,
tendo o escritório parceiro relatado algumas decisões judiciais sobre

com a Prefeitura de Curitiba e a viabilidade sobre a quitação parcial de

o tema. Um artigo específico será elaborado para melhor orientação

faturas, nos casos de obras contratadas com as prefeituras municipais,

aos associados.
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Guimarães e Pereira Advogados. Também estavam presentes a

Sustentabilidade
Sinduscon-PR apoia projeto inédito no Brasil de destinação de
resíduos da construção civil

Foto Luis Lomba/SEMA PR

No dia 30 de junho, o Sinduscon-PR recebeu o Fórum Técnico de

plano para destinação dos detritos, bem como seu local de destinação.

Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e Paraná Edificações –

públicas mostra o cuidado que as entidades e o governo estadual

Edificações Públicas Sustentáveis, promovido pela Secretaria de
PRED. Com o tema Resíduos da Construção Civil – Parâmetros para

Estimativa de Custos de Destinação, o encontro reuniu empresários e

técnicos com a finalidade de discutir o destino dos resíduos de obras
públicas de edificações.

A ocasião foi destinada à apresentação de um projeto inédito no
Brasil, pelo Governo do estado, que reconhece as empresas que

destinam adequadamente os resíduos da construção civil, que
resulta na diminuição do impacto ambiental. “Este projeto é mais um
grande exemplo de diálogo e da busca de parcerias entre governo e
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entidades, com objetivo de desenvolver ainda mais o Paraná”, ressalta

“A destinação correta dos resíduos sólidos nas construções de obras
têm com o meio ambiente. Os novos cuidados ambientais podem
se aplicar tanto para obras novas, como para reformas, reparos e
demolições de imóveis”, afirma o Secretário.

Classificações resíduos
Os resíduos são classificados em três categorias, tendo em vista o
material que é feito e possibilidades de reciclagem.
• Categoria A: escavação, concreto, cerâmica e tijolos
• Categoria B: papel, papelão, metais, vidros e madeiras

o Secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

• Categorias C e D: materiais sem tecnologia de reciclagem ou

Por meio de concorrência pública, a empresa terá que apresentar um

óleos e resíduos de clínicas.

contaminantes que podem agredir o Meio Ambiente como solventes,

Dia Nacional

Sinduscon-PR reúne trabalhadores para o
Dia Nacional da Construção Social

No próximo dia 23 de agosto, o Sinduscon-PR realiza em parceria

de histórias, gincana e muito mais. Enquanto isso, os pais

com o Sistema Sesi/Senai-PR, a 8ª edição do Dia Nacional da

recebem orientações de saúde, jurídicas e aprendem preparos

Construção Social, realizado das 9h às 16h no Centro de Eventos

especiais na Cozinha Brasil do Sesi e Senai. Avaliações médicas

da Fiep, próximo ao Jardim Botânico.
Com o tema Família o alicerce que se constrói na vida, o evento
tem como objetivo motivar os trabalhadores e promover melhor
qualidade de vida, por meio de atendimentos nas áreas de saúde,
educação, cidadania e lazer.
Em 2013, o Dia Nacional realizou mais de 50 mil atendimentos na
área de saúde e 22 mil no segmento educacional, com orientações
aos trabalhadores crescimento pessoal e profissional a cada

e odontológicas realizadas em unidades móveis vão deixar a
saúde em dia.

Serão sorteados mais de 40 brindes: TV, bicicleta, notebook,
tablet, eletroportáteis e muito mais. Participe também dos
concursos culturais e concorra a prêmios!
Incentivem seus colaboradores a participarem do Dia Nacional
da Construção Social!

participante.

Os trabalhadores da construção civil e toda a família vão
desfrutar de um dia especial e cheio de diversão. Mesas de sinuca
e tênis de mesa serão montadas para divertir pais e filhos. As
crianças terão piscina de bolinhas, camarim de pintura, contação

Serviço:
Data: 23/8 das 9h às 16h
Centro de Eventos da FIEP –
Av. Comendador Franco, 1341
Informações: (41) 3051-4301
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Diversão em família

Saúde do Homem

SECONCI incentiva os homens a cuidarem da saúde

O mês de agosto está próximo e com ele o Agosto Azul, uma

será indicado de acordo com os fatores de risco”, explica Scheffer.

campanha em atuação desde 2012, direcionada a estimular a
prevenção e a promoção da saúde do homem, em especial contra
o Câncer de Próstata. O SECONCI (Serviço Social do Sinduscon-PR)
apoia essa causa!

Fique atento!
Homens com histórico familiar de tumores urológicos e os
tabagistas são considerados os de maiores risco a doença.

O Câncer de Próstata o sexto tipo de câncer mais comum, atrás
apenas do câncer de pele, atingindo 70 novas vítimas a cada 100 mil
homens. Mas não é só em casos de câncer que os pacientes precisam

Atendimento assistencial

ter cuidado, certas enfermidades, se detectadas no início, têm mais
chances de se estabilizar, ou até mesmo a cura.

Trabalhadores do setor que atuam em empresas associadas ao
SECONCI podem se consultar gratuitamente na entidade. São

“Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, aumenta

diversas especialidades da área da saúde disponíveis. Cardiologia,

também, estatisticamente, o número de diagnósticos de doenças

fisioterapia, odontologia, urologia e muitas outras. Informações e

degenerativas. Muitas doenças hoje são reflexos dos hábitos e da

agendamentos pelo telefone (41) 3051-4305.

qualidade de vida que as pessoas têm. A importância da consulta
médica periódica é identificar estes riscos, corrigi-los, e evitar

Vantagem de se associar ao Seconci-PR

evoluções para doenças possivelmente preveníveis”, reforça o
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urologista do SECONCI, Dr. Juliano Scheffer.

As empresas associadas ao Seconci-PR encontram atendimento
de excelência em medicina ocupacional e assistencial para seus

O especialista alerta ainda que existem casos do aumento benigno

colaboradores, com diferencial por ser focado e especializado no setor

da próstata, que não é um câncer, mas atrapalha a qualidade de vida

da construção civil. Aquelas que já forem associadas ao Sinduscon-

do homem. Por isso, pessoas com mais de 40 anos estão convidadas a

PR e buscarem a associação ao Seconci-PR não terão carência na

agendar uma consulta com o urologista. “Realizar uma consulta não

prestação dos serviços. Conheça outras vantagens de se associar ao

quer dizer necessariamente que fará o exame de toque retal. Este só

Seconci-PR, ligue para (41) 30514300.

Ação Social

Mobilização em prol da Casa do Contador de Histórias
O Sinduscon-PR pede novamente o apoio dos associados para

DRYWALL

a reconstrução da Casa do Contador de Histórias, localizada no

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

Forro

100

m²

Parede

50

m²

bairro São Francisco em Curitiba, que pegou fogo em maio deste
ano. Entre as necessidades de doações estão materiais elétricos,

OBSERVAÇÃO

TELHAS

hidráulicos, tintas e pisos.

DESCRIÇÃO

UNIDADE

OBSERVAÇÃO

60

m²

Rio dos Cedros
- SC

Telha goiva para cumeeira

11

m

da capital. Entre os objetivos estão o resgate da autoestima e o

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

OBSERVAÇÃO

entretenimento a pessoas em situações de risco. Colabore você

7x12x5 m

40

pc.

Madeira de pinheiro ou cedrinho

20x7x10x2,5

30

m

Ripas 2,5x5

350

m

2,5x10x250

20

unidade

7x25x5

4

pc.

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

Manta aluminizada

120

m²

A Casa do Contador de Histórias é uma instituição sem fins
lucrativos que cultiva o hábito da leitura e a contação de histórias

Telhas tipo germânicas
cerâmica

QUANTIDADE

para crianças, adolescentes e idosos de diversas organizações

MADEIRA

também!
Confira os materiais que a instituição necessita de doações:

OUTROS

ELÉTRICA
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

Bar 3/4

20

unidade

Caixas castelete

25

unidade

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Serviço:

HIDRÁULICA
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

Caixa d´água 1000 L

1

unidade

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

Porta pintura 70x210

1

unidade

OBSERVAÇÃO

As

ESQUADRIAS
OBSERVAÇÃO

Porta pintura 80x210

2

unidade

Caixilhos pintura 80x210
c/ vista

2

unidade

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

Acrílico acetinado branco

4

baldes

Lixas 100

100

unidades

lixas 180

180

unidades

Massa corrida

4

baldes

Esmalte fosco branco

6

gal

Thinner

2

gal

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNIDADE

OBSERVAÇÃO

Assoalho 12 ou 15x400

50

m²

Angelim ou
cedrinho

Rodapé de madeira (similar
ou assoalho)

65

m

doações

dos

materiais

podem

entregues

mediante

agendamento com o responsável pela comunicação, José Mauro
Santos, pelo telefone (41) 9116-0587 ou com a diretora geral da
Casa Lidia Hanke Santos, pelo telefone (41) 9212-5083.
Doações em dinheiro também são bem-vindas:

TINTAS
OBSERVAÇÃO

Caixa Econômica Federal
Ag. 0369
Operação 013

PISO
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Conta Corrente 337667

Jurídico
Publicada Lei sobre retenção na desoneração do setor

Súmula do TST sobre vigência de normas coletivas é
questionada no STF

Foi publicada a Lei 12.995, de 18 de junho de 2014, que veio a
alterar algumas leis, entre elas o § 6º do art. 7º da Lei 12.566/20011
(desoneração do setor), passando o dispositivo a ter a seguinte
redação: “§ 6o No caso de contratação de empresas para a execução
dos serviços referidos no caput, mediante cessão de mão de obra, na
forma definida pelo art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e
para fins de elisão da responsabilidade solidária prevista no inciso VI
do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa contratante
deverá reter 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços.”

A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen)
ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 323, com pedido de
liminar, contra a Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Segundo a entidade, a nova redação da súmula, que considera que
as cláusulas previstas em convenções ou acordos coletivos integram
os contratos individuais de trabalho mesmo depois de expirada sua
validade, representa lesão aos preceitos fundamentais da separação
dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal) e da legalidade (artigo
5º, inciso II).

Referida alteração já havia sido pedida pela CBIC à Receita Federal

Em caráter liminar, a entidade pede a suspensão dos efeitos de todas

em sua última Carta Consulta e é uma importante vitória, porque

as decisões judiciais que consideram que os benefícios previstos em

ela se contrapõe ao entendimento da própria Receita (IN 1436/13,

normas coletivas integram os contratos individuais de trabalho e

art. 9º, § 7º), que autorizava a retenção de 11% para fins de elisão da

permanecem em vigor até que nova negociação coletiva as revoge

responsabilidade solidária.

expressamente, bem como de todos os processos em que se discute
a matéria, até o julgamento de mérito da ADPF. Fonte: Notícias STF de

Fonte CBIC

9/07/2014.

Convenção 2014/2015 Mudou! Atualize-se!!
A TOTAL SEGUROS atendendo a nova convenção do SINDUSCON/PR vem oferecer aos Clientes da Construção Civil,
opções de contratação de seguro formatado especialmente para esta categoria conforme rege convenção trabalhista.
Segue abaixo tabela custo x benefício: Valor mínimo R$18.650,00 R$8,95 podendo ser descontado até R$4,47 por funcionário

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

A

COBERTURAS
Morte Qualquer Causa
Invalidez por acidente IPA
Invalidez por doença IPD
Cônjuge 50% I.S. Básica
Valor de cada funcionário

B

C

18.650,00
18.650,00
18.650,00
9.325,00

20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00

8,95

9,59

D
25.000,00
25.000,00
25.000,00
12.500,00
11,98

E
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
14,37

36.000,00
36.000,00
36.000,00
20.000,00
17,27

FACILIDADES E COMODIDADE NA CONTRATAÇÃO:
Funcionários acima de 65 anos condicionado análise da Seguradora;
Tabela E para diretores e funcionários administrativos;
Movimentação por e-mail, inclusão/alteração/exclusão;
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contrate agora!!!!
(041) 3343-7444
vida@totalseguros.com.br
www.totalseguros.com.br
www.previsul.com.br

