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TORNEIO DIA 18 DE MARÇO
O 1º Torneio de 2012, que seria realizado no dia 11, foi
adiado para o dia 18 de março.
PREMIAÇÃO
HORA: A PARTIR DAS 8H00

FUTEBOL SUIÇO: O

LOCAL: SEDE RECREATIVA DO SINTRIVEL

me inscrito ganhará um churras-

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

MODALIDADES: Futebol Suíço, Truco, Sinuca e Bocha
INSCRIÇÕES: Já estão abertas. Pegue a ﬁcha de inscrição com o apontador ou responsável pela obra em que
você trabalha.

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

MÚSICA: Disponibilizaremos equipamento de som para
os companheiros que quiserem cantar e tocar. Cada um
deve trazer o seu instrumento.
IMPORTANTE: Cada trabalhador poderá se inscrever em
somente uma categoria do Torneio.
CARTEIRA DE SÓCIO: Só poderá par3cipar do Torneio
quem es3ver com a carteirinha em mãos.

SINUCA: O jogador inscrito 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

BOCHA: 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

DÚVIDAS: Ligue para o SINTRIVEL 3226-1525.

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 ar3go 28 parágrafo 1 a lei
prevê que “todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando garan"r a execução de suas
a"vidades 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 hai"anos
que estão trabalhando na Asgel.

Treinamento para funcionários da V&H Sul
Brasil.

1º ENCONTRO DE MULHERES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
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 garan3dos nos dias atuais.

Para promover discussão sobre o papel social e polí(co da mulher, o SINTRIVEL realizou
1º Encontro de Mulheres da Construção Civil. Foi no dia 04 de março na Sede Recrea(va.

O presidente do SINTRIVEL, Oracildes
Tavares e os diretores ﬁzeram a abertura do evento. Na sequencia: palestras e debates somente entre as mulheres.

Pedreiras, pintoras e azulejistas es3veram nas
palestras pres3giando o evento e buscando informações sobre seus direitos.

As palestrantes: Maristela Becker Miranda,
Rosangela NieEo e Rosana Nazzari.
Você conhece a história do Dia da Mulher?
Em 1857, cento e trinta 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.

“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

