
PALAVRA DO PRESIDENTE 
 
 O ano de 2016 foi um ano de muita ebulição política e fi-
nanceira, pois os interesses políticos se confundem com os in-
teresses financeiros. Foi ano de negociações salariais acirra-
das, algumas categorias por nós representadas fecharam em 
Agosto, Setembro e até Outubro, exceto a Construção Civil do 
Oeste do Paraná, onde o Sintrivel fez história e concluiu os pro-
cessos de negociações salariais com o Sinduscon Oeste ainda 
dentro do mês da data-base que é junho, diferentemente do 
restante do Estado como Sinduscon Norte/Londrina e Noroeste/
Maringá em Setembro e Sinduscon Paraná/Curitiba apenas em 
Novembro inclusive com parcelamento das diferenças salariais 
destes períodos que serão pagos somente agora em 2017. 
 
 O que se viu nas categorias que concluíram tardiamente 
as negociações, é que os patrões pretendiam ganhar tempo 

com a simples desculpa de que a crise não permitia o reajuste das perdas do último ano integralmente e 
por isso as negociações não avançavam, mas o Sintrivel junto com a Fetraconspar (Federação dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná) não arredou um passo se 
quer na luta pelo direito dos nossos representados. As propostas apresentadas para correção das nossas 
perdas eram as mais variadas desde a retirada de cláusulas convencionais há muito conquistadas e que 
trazem mais dignidade aos trabalhadores, até mesmo em um índice muito abaixo do mínimo pretendido 
pelas categorias, portanto, continuamos e mantivemos de braços dados com os companheiros do restante 
do Estado e não permitimos a retirada de uma vírgula se quer das nossas conquistas.  
 
 "Crise" palavra usada constantemente nos últimos meses, mais uma vez uma cortina de fumaça foi 
usada para arrancar os direitos dos trabalhadores com a desculpa de que a crise estava instalada, colo-
cando no colo dos trabalhadores de todo o nosso Brasil a responsabilidade de resolver o "problema" que 
até alguns meses atrás quando se ganhou muito dinheiro com os fartos financiamentos habitacionais sub-
sidiados pelo governo, por exemplo, ninguém queria dividir os lucros com os trabalhadores, porém, mais 
uma vez lembram de nós apenas na "crise".  
 
 Temos acompanhado os noticiários e o que vemos é que o tempo é de pilhar e desmontar a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho), o engraçado é que chamam a nossa legislação trabalhista de anti-
quada, mas ela é considerada um exemplo para o mundo, inclusive listada pela OIT (Organização Interna-
cional do Trabalho) como uma das mais avançadas legislações trabalhistas do mundo. O que querem é 
transformar nossos direitos como acontece no restante da América Latina, por exemplo, onde inexiste pra-
ticamente uma legislação eficiente, portanto, companheiros e companheiras, muito cuidado com o canto 
da sereia, ele pode ser encantador, mas esconde perigos mortais aos nossos direitos. 

Um próspero 2017 a todos. 

Saudações Sindicais,  
 

Roberto Leal Americano 

Presidente 

 

Como pode perceber, associado(a) o seu Sindicato luta por 
seus direitos da melhor forma que pode. Unido aos trabalha-
dores e trabalhadoras, o Sintrivel fica mais forte e por isto 
conquista resultados tão positivos. A luta é, e sempre será 
árdua, mas ter uma Entidade consolidada e unida para te 
representar faz toda a diferença. Confira na próxima página 
as tabelas com os seus salários atuais. 

Roberto Leal Americano—Presidente 

Janeiro/2017 

2016: seu Sindicato lutou por você, trabalhador! 

Janeiro de 2017 



 O ano de 2017 nem bem começou mas o Sintrivel já está preparando os materiais escolares 

que serão entregues aos trabalhadores e trabalhadoras associados ao Sintrivel, mantendo a tradi-

ção da Entidade de devolver ao trabalhador parte das contribuições pagas ao longo do ano, esta é 

uma das inúmeras  maneiras que encontramos de fazer com o que o associado tenha benefícios 

com essas contribuições. 

 O Sindicato crê na formação destes jovens, que podem realizar grandes trabalhos quando 

crescerem e, devido a isto, milhares de Kits são entregues. Só em 2016 foram entregues 8 mil Kits de materiais pa-

ra os filhos dos companheiros e companheiras filiados. 

 A entrega começará a partir de segunda-feira dia 23 de Janeiro até o dia 03 de Fevereiro . Não esqueça 
companheiro apresente sua Carteirinha de Sócio juntamente com o último holerite/recibo de 
pagamento ou a Carteira de Trabalho que comprove que está trabalhando na categoria, caso não 
possua poderá fazer a carteira de sócio no ato da retirada do material escolar, tem direito seus 
filhos até 16 anos e também você ou seu cônjuge caso estejam estudando, deverá então, apre-
sentar a declaração de matrícula. Dúvidas ligar no fone (45) 3226-1525 ou (45) 99990-0706. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE 23/01 A 03/02/2017 

Segunda a Sexta das 08h às 19h sem intervalo no almoço 

Confira seus salário conquistados em 2016 nas tabelas abaixo 

Dia 23/01 começa a entrega do Material Escolar 



 Para debater assuntos de extrema importância e também urgentes acerca do movimento sin-

dical em contextos políticos, econômicos e sociais no Brasil e fora do país, foi realizado o VI Seminário 

de Aperfeiçoamento sobre Legislação Trabalhista e Previdenciária no mês de agosto, em Curitiba. O 

encontro, realizado pela Fetraconspar - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e 

do Mobiliário do Estado do Paraná - contou com a participação do Presidente do Sintrivel, Roberto 

Leal Americano, o Secretário Geral  Vilmar Valtrich e o Secretário de Finanças Adão Ribeiro dos San-

tos. 

VI Seminário de Aperfeiçoamento sobre Legislação Trabalhista e Previdenciária 

 Geraldo Ramthun Presidente da Fetraconspar—Federação dos Tra-

balhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado do Para-

ná , esteve na sede do Sintrivel no mês de Maio, na ocasião foram tratados 

diversos assuntos de interesse das Entidades e dos trabalhadores represen-

tados, haja vista que ambas lutam pelos direitos dos trabalhadores da cons-

trução civil e outras categorias de Cascavel e região, em Dezembro o nosso 

honrado Presidente Geraldo Ramthun licenciou-se da Fetraconspar, onde 

assumiu o companheiro Reinaldim Barboza Pereira. 

Reunião com o Presidente da Fetraconspar 

 Presidente do Sintrivel, Roberto Leal Americano, juntamente com o Secretário Ge-

ral, Vilmar Valtrich, participou da 6ª Conferência Municipal no Teatro de Cascavel para 

discutir o Plano Diretor e a função social das cidades.  O evento contou com uma extensa 

programação. O tema das discussões foi “A Função Social das Cidades e da Propriedade: 

Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas”. O objetivo dos encontros foi deta-

lhar o Plano Diretor e quais foram as melhorias e avanços notados na cidade ao longo dos 

últimos dez anos, além de um balanço realizado pelas secretarias municipais. 

Vilmar Valtrich e Roberto Leal Americano 

6° Conferência Municipal de Cascavel 

Esses são apenas alguns de tantos outros compromissos que a Diretoria do Sintrivel compareceu ao longo de 2016, você trabalhador 

pode ter certeza que quando sua Entidade apontar uma direção, ela já foi exaustivamente estudada no decorrer do ano. 

 Como acontece a 25 anos a diretoria do Sintrivel já no início do ano participou do XXV 

Seminário de Dirigentes Sindicais da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná realiza-

do na Colônia de Férias da Fetraconspar em Itapoá, foram debatidos diversos assuntos em 

quatro dias de muito conhecimento onde o Presidente Roberto Leal Americano e os direto-

res Srs. Vitalino Candiotto e José Maria Francisco do Amaral, aprenderam mais sobre a luta 

dos trabalhadores nesse ambiente  que se encontra o Brasil, onde os direitos do trabalhador 

estão cada vez mais ameaçados, foram diversos palestrantes: professores, procuradores do 

trabalho e advogados trabalhistas. Além de intenso estudo sobre negociações salariais que 

são usados imediatamente nas rodas de negociações ao longo do ano.  

Na foto: José Maria Francisco do Amaral, Sebastião Lima dos Santos (SITCM Cianorte), Roberto Leal Americano e Vitalino Candiotto 

XXV Seminário de Dirigentes Sindicais da Construção e do Mobiliário 

 Para conquistar estes bons resultados durante as negociações das Convenções Coletivas de Trabalho, o Sintrivel, durante os pri-

meiros meses do ano, participou de diversos cursos, atualizações e demais encontros para se manter bem informado sobre a melhor 

forma de defender os interesses dos companheiros associados e demais trabalhadores dos setores que representa. Confira agora algu-

mas das reuniões e encontros que o seu Sindicato esteve presente para o seu benefício. 

Cursos, Conferências e Reuniões 



 Você, trabalhador, também pode ter acesso a este e tantos outros benefícios que o Sintrivel tem a oferecer. Para conseguir ser benefici-

ado, basta associar-se ao Sindicato que melhor o representa, ou seja, o Sintrivel. Não perca mais tempo, companheiro, associe-se agora mes-

mo. Entre em contato com a Entidade, que nossas equipes podem ir até você para explicar todos os passos de como o processo funciona ou 

venha nos visitar na Rua Fagundes Varela, 2051, bairro Coqueiral, ou entre em contato pelos fones (45) 3226-1525 / 99990-0706. 

www.facebook.com/sintrivel www.sintrivel.org.br sintrivel@sintrivel.com.br 

 Em 2016 foram mais de 500 obras visitas, onde estivemos em contato com mais de 

2.300 trabalhadores, em Cascavel e mais 26 municípios onde o Sintrivel tem sua base territo-

rial, o ano foi de muito trabalho, muitas obras irregulares, com muito trabalhador na infor-

malidade e por isso buscamos reduzir esses números, temos equipes volantes que estão dia-

riamente nas obras e indústrias, muitas vezes o companheiro pergunta-se por onde anda o 

seu Sindicato, e nós respondemos, estamos visitando obra por obra, para que todos, não só 

os companheiros de Cascavel estejam próximos de sua Entidade e o ano foi assim de muito 

barro nas botinas e chegando a todos os cantos de nossa extensa base territorial. 

Na foto a direita: Secretário Geral do Sintrivel Vilmar Valtrich conversa com os trabalhadores na cidade de Corbélia. 

 Enquanto as equipes volantes da Entidade estão nas obras e indústrias o Presidente Ro-

berto Leal Americano, participa toda a primeira segunda-feira de cada mês das Reuniões Ordiná-

rias do Comitê de Incentivo à Formalidade, na sede do Sinduscon/PR em Curitiba, onde partici-

pam representantes de outros sindicatos  laborais do Estado que representam o setor, além da 

Fetraconspar (Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do 

Estado do Paraná). 

Na foto à esquerda: Jorge Moraes (Sintracom Maringá), Reinaldim Barbosa (Fetraconspar) e Roberto Leal Americano 

O Sintrivel também lutou pela formalidade nos canteiros de obras 

 Ser solidário com quem precisa é uma das várias 

ações que o Sintrivel pratica. Quando um companheiro as-

sociado, por motivo de acidente de trabalho, precisa ficar 

afastado, por mais de 15 dias e tem que esperar a perícia do 

INSS, o Sindicato entra em cena para ajudar este trabalha-

dor e sua família. 

 Com a entrega de Cestas 

Básicas, o Sintrivel não permite que 

este companheiro passe por dificul-

dades ainda maiores do que já vem 

enfrentando. Desta forma, mostra 

que aqueles que se associam têm 

não só um representante para 

lutar pelo direitos no ambiente 

de trabalho, mas têm também 

uma família. Lembre-se talvez 

hoje você associado não esteja 

usando nenhum desses benefí-

cios mas está ajudando muita 

gente que precisa e que na maioria das vezes esta é a única 

ajuda que sua família tem. Em 2016 foram centenas de ces-

tas básicas distribuídas a todos os nossos companheiros, 

como a bíblia diz em Gálatas 5:13 “Servi-vos uns aos outros 

pelo amor”. 

Ajudar a quem precisa também faz parte de um bom Sindicato 

 

 

“Servi-vos 

uns aos 

outros pelo 

amor”  

Gálatas 5:13  

 Foram dois Torneios Esportivos que o Sintrivel realizou em 2016 o primeiro aconteceu em 

Abril no domingo dia 03, e como não poderia deixar de ser foi um grande sucesso com 14 times 

de Futebol, 63 jogadores de sinuca, 24 duplas de Truco e 03 times de Voleibol e aproximada-

mente 800 pessoas presentes. Em novembro no dia 06 tivemos mais uma edição para encerrar o 

ano com uma grande confraternização e assim foi, neste último 

evento contamos com a incrível marca de mais de 1.200 pessoas se 

confraternizando, 16 times de Futebol, 27 duplas de Truco e 65 

jogadores de Sinuca, além de 04 times de Voleibol em ambos os 

eventos foram distribuídos dezenas de prêmios além de alimentação a todos os presentes. 

E teve os já tradicionais Torneios do Sintrivel 


