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MATERIAL ESCOLAR 2012

A

distribuição de material escolar já começou. Se você é associado e tem filhos menores de 16 anos ou se você mesmo está
matriculado para estudar neste ano, venha até o
SINTRIVEL para retirar o material. Nos três primeiros dias de distribuição já foram entregues mais de
1.500 dos 8 mil kits disponíveis para alunos desde
o pré-escolar até o ensino médio. São canetas, cadernos brochura, de linha, quadriculado, de desenho, cadernos universitários de capa dura, lápis,
lápis de cor, borracha, apontador, tesoura, cola,
materiais básicos para todas as faixas etárias.
A entrega é feita de duas formas: na sede administrativa do SINTRIVEL e nas obras que têm grande
número de trabalhadores. Para retirar o material o
trabalhador deve apresentar a carteirinha, a lista de
material e o comprovante de matrícula.
Esta é uma ação do SINTRIVEL para promover a
cidadania que é um compromisso do sindicato com
o seu filiado.
NÃO PERCA TEMPO VENHA BUSCAR O MATERIAL ESCOLAR
APROVEITE OS BENEFÍCIOS DE SER FILIADO AO SINTRIVEL!

FILIADOS
2.625 trabalhadores se filiaram ao SINTRIVEL em 2011. Assim chegamos ao 13.496º
associado. Em contrapartida, apenas 19 pediram a
desfiliação. Isto reflete a satisfação dos trabalhadores da Construção Civil com o Sindicato. Agradecemos a confiança e trabalhamos arduamente
para bem representá-los na mesa de negociação
salarial. Neste ano, além do aumento de salário,
conseguimos garantir na Convenção Coletiva de
Trabalho a obrigatoriedade do fornecimento de café da manhã para todos os trabalhadores.

BENEFÍCIOS
Confira o número de atendimentos gratuitos em 2011:
Dentista

2.639 atendimentos

Sede recreativa

149 autorizações para eventos

Cabeleireiros

4.225 atendimentos

Material escolar

8 mil kits distribuídos

Homologações

2.185 (rescisões)

Atendimentos Diretoria

4.274

SEGURANÇA NO TRABALHO
Em 2012 o SINTRIVEL continuará fazendo visitas aos
canteiros de obras para verificação de condições de trabalho e orientação para uso de EPI´s . No ano passado a Comissão do Programa de Incentivo à Formalidade na Construção Civil, formada pelo SINTRIVEL, Sinduscon Oeste e
Crea, percorreu mais de 1.000 obras em Cascavel e região. O objetivo é a conscientização de trabalhadores e patrões para que as exigências da lei sejam cumpridas.
Apesar do empenho do SINTRIVEL e dos trabalhadores para evitar acidentes as ocorrências ainda preocupam.
Em 2011 aconteceram 38 acidentes de trabalho, dois trabalhadores morreram, três ficaram paraplégicos
e outros tantos ainda estão entratamento. Em contrapartida registramos casos em que o trabalhador teve
a vida salva pelo uso do equipamento de segurança. Por isso nunca é demais dizer: EPI´s salvam vidas!!!

“TRABALHADORES UNIDOS JAMAIS SERÃO VENCIDOS!!!”

MARTELÃO
DE EMPREGO
FAG CONTRATA
PROFISSIONAIS

VAGAS

SERVENTE

40

ARMADOR

8

CARPINTEIRO

15

PEDREIRO

30

ELETRICISTA

1

ENCANADOR

1

TOTAL

95 VAGAS

• Salário da Convenção Coletiva de
Trabalho
• Possibilidade de fazer Horas Extras
• Prêmio de assiduidade de R$150,00
para o oficial e R$105,00 para auxiliar de produção
• Prêmio de Produtividade
• Café da manhã gratuito a todos os
trabalhadores

• OBS: O prêmio de assiduidade e de
produtividade é para o trabalhador
que não faltar ao trabalho.
*** Interessados devem entrar em contato com Ana Maria 3226-6107

JOVEM APRENDIZ
CURSO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Local: SENAI Cascavel
Duração: 1 ano (800 horas)
Inscrições: Sinduscon (Sindicato
patronal) - Av Assunção, 690 - Alto
Alegre
Idade: entre 18 e 22 anos e ensino
médio (completo ou cursando).
Início: 05/03/12
Para trabalhar meio período (de manhã), com carteira assinada, recebendo salário mínimo + Vale Transporte + FGTS.
À tarde tem obrigação de frequentar
o curso.
Informações: 3226-1749 - Tânia.
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Mais informações no próximo O MARTELO
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