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DIA DA MULHER
Dia 08 de março é o Dia Internacional da Mulher. Esta data deve ser lembrada com muita reﬂexão, pois grandes foram as lutas das mulheres trabalhadoras no decorrer da história para que conseguissem os direitos que lhes são garan%dos nos dias
atuais. Para discu%r o papel social e polí%co da mulher, o SINTRIVEL convida as trabalhadoras da
construção civil, funcionárias de construtoras e escritórios de contabilidade e também as esposas
dos trabalhadores na construção civil para parƟciparem do:

História do Dia da Mulher
Em 1857 130 trabalhadoras que reivindicavam melhoria nas
condições de trabalho foram queimadas dentro de uma
fábrica em Nova York. Anos mais tarde, uma conferência na
Dinamarca deﬁniu que em homenagem a aquelas mulheres
o dia 08 de março seria lembrado como dia Internacional
da Mulher.

I ENCONTRO DE MULHERES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Data: 04/03/2012
Hora: a parr das 8h30
Local: Sede Recreava do SINTRIVEL– Rua Portugal,
1672 - Cascavel Velho
Palestras, debates, sorteio de prêmios, recreação
para crianças e almoço.

MUDOU A DATA DO TORNEIO
O 1º Torneio de 2012, que seria realizado no dia
11 de março foi adiado para dia 18 de março.
TEM TORNEIO DIA: 18/03/2012
HORA: A PARTIR DAS 8H00

PREMIAÇÃO

LOCAL: SEDE RECREATIVA DO SINTRIVEL

FUTEBOL SUIÇO: O #me inscrito ganhará um churrasco

MODALIDADES: Futebol Suíço, Truco, Sinuca e Bocha

de 3 Kg, dez pães e uma porção de salada.

INSCRIÇÕES: Já estão abertas. Pegue a ﬁcha de inscrição com o apontador ou responsável pela obra em que
você trabalha.
MÚSICA: Disponibilizaremos equipamento de som para
os companheiros que quiserem cantar e tocar. Cada um
deve trazer o seu instrumento.

1º lugar= R$600,00 / 2º lugar= R$400,00 / 3º lugar R$200,00

TRUCO: A dupla inscrita ganhará um churrasco de 1 Kg, quatro pães e uma porção de salada.
1º lugar= R$200,00 / 2º lugar= R$150,00 / 3º lugar R$100,00

SINUCA: O jogador inscrito ganhará um churrasco de 1 Kg,
quatro pães e uma porção de salada.

IMPORTANTE: Cada trabalhador poderá se inscrever em
somente uma categoria do Torneio.

1º lugar= R$200,00 / 2º lugar= R$150,00 / 3º lugar R$100,00

CARTEIRA DE SÓCIO: Só poderá par%cipar do Torneio
quem es%ver com a carteirinha em mãos.

tro pães e uma porção de salada.

DÚVIDAS: Ligue para o SINTRIVEL 3226-1525.

BOCHA: A dupla inscrita ganhará um churrasco de 1 Kg, qua1º lugar= R$200,00 / 2º lugar= R$150,00 / 3º lugar R$100,00

SEGURANÇA NO TRABALHO
A equipe do SINTRIVEL desenvolve palestras e treinamentos sobre Segurança e Saúde no Trabalho com base na NR-18
que é a lei referente às condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Em seu ar%go 28 parágrafo 1 a lei
prevê que “todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando garanr a execução de suas
avidades com segurança.”

É SEU DIREITO, PARTICIPE DOS TREINAMENTOS !!!
PRINCIPAIS OBJETIVOS:
• Informar sobre uso de EPI´S,
EPC´S e condições de ambiente de trabalho
• Riscos inerentes à função
• Direitos e deveres do trabalhador
Palestra para os trabalhadores haianos
que estão trabalhando na Asgel.

Treinamento para funcionários da V&H Sul
Brasil.

SINTRIVEL DISTRIBUIU 8 MIL KIT´S
DE MATERIAL ESCOLAR EM 2012

A

ssociados do SINTRIVEL e seus filhos que
estão estudando, foram beneficiados mais
uma vez com Material Escolar. Neste ano,
8 mil kit´s contendo canetas, cadernos, lápis, lápis
de cor, borracha, apontador, tesoura, cola, folhas
de papel sulfite, enfim, materiais necessários para
todas as faixas etárias foram distribuídos. Há mais
de 20 anos o SINTRIVEL desenvolve esta ação
que tem o objetivo de promover a cidadania e é um
compromisso do sindicato com seus associados. A
distribuição aconteceu na sede administrativa do
SINTRIVEL e em algumas obras de Cascavel.
Não perca tempo, associe-se ao SINTRIVEL!
OUTROS BENEFÍCIOS:
⇒ Dentista
⇒ Cabeleireiro
⇒ Sede Recreativa
⇒ Advogados (Assessoria Jurídica Trabalhista)

“TRABALHADORES UNIDOS JAMAIS SERÃO VENCIDOS!”
Expediente: Presidente ORACILDES TAVARES - Jornalista Responsável: IZABEL TAVARES
Rua Fagundes Varella, 2051 - Coqueiral - Cascavel - Paraná - 85807-480
Fone: (45) 3226-1525 - Site: sintrivel.com.br - E-mail: sintrivel@sintrivel.com.br

