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OSindicato da Indústria daConstruçãoCivil do ParanáNor-OSindicato da Indústria daConstruçãoCivil do ParanáNor-OSindicato da Indústria daConstruçãoCivil do ParanáNor-OSindicato da Indústria daConstruçãoCivil do ParanáNor-
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dicaldicaldicaldical, e em atendimento ao principio da publicidade e ao, e em atendimento ao principio da publicidade e ao, e em atendimento ao principio da publicidade e ao, e em atendimento ao principio da publicidade e ao
espírito do que contém o art. 605 da CLT, vemespírito do que contém o art. 605 da CLT, vemespírito do que contém o art. 605 da CLT, vemespírito do que contém o art. 605 da CLT, vem comunicarcomunicarcomunicarcomunicar
as empresas (Pessoas Jurídicas) do setor da Construçãoas empresas (Pessoas Jurídicas) do setor da Construçãoas empresas (Pessoas Jurídicas) do setor da Construçãoas empresas (Pessoas Jurídicas) do setor da Construção
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recolhimento pode ser efetuado sem incidência de juros erecolhimento pode ser efetuado sem incidência de juros erecolhimento pode ser efetuado sem incidência de juros erecolhimento pode ser efetuado sem incidência de juros e
multa até o diamulta até o diamulta até o diamulta até o dia 31/01/201831/01/201831/01/201831/01/2018, mediante guia própria, em con-, mediante guia própria, em con-, mediante guia própria, em con-, mediante guia própria, em con-
formidade ao contido no artigo 580, inciso III, da CLT. Emformidade ao contido no artigo 580, inciso III, da CLT. Emformidade ao contido no artigo 580, inciso III, da CLT. Emformidade ao contido no artigo 580, inciso III, da CLT. Em
caso de não recebimento da referida guia, a mesma estácaso de não recebimento da referida guia, a mesma estácaso de não recebimento da referida guia, a mesma estácaso de não recebimento da referida guia, a mesma está
à disposição dos empregadores na Sede da Entidade: Av.à disposição dos empregadores na Sede da Entidade: Av.à disposição dos empregadores na Sede da Entidade: Av.à disposição dos empregadores na Sede da Entidade: Av.
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