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SINTRIVEL DIVULGA LEI ANTIFUMO
Os não fumantes têm direito a trabalhar num ambiente livre da
fumaça do tabaco - LEI ESTADUAL Nº 16.239 DE 20/09/2009

N

o mês de março o SINTRIVEL esteve nos canteiros de obras da Construtora JL, esclarecendo aos fumantes sobre a lei Estadual
nº16.239 que estabelece normas de proteção à saúde
por dano ao consumidor, nos termos dos incisivos V, VII,
XII da Constituição Federal, e determina a criação de
ambientes de uso coletivo livres de produtos fumígenos.
A empresa que permitir o uso de cigarro no ambiente de trabalho e for denunciada por um não fumante na
vigilância sanitária do município, será multada em até R$6.000,00. Além disso,
preservar a saúde e a integridade dos funcionários é responsabilidade do empregador, conforme prevê a NR 09 e a Portaria nº 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e Artigo 157 da CLT. Neste contexto o SINTRIVEL assume seu papel,
ou seja, reivindicar o cumprimento da lei, assim como exigimos que seja pago
13º salário, Férias, Fgts, Café da manhã, precisamos apoiar o cumprimento da
Lei Antifumo, que neste caso beneficia os não fumantes, que têm direito a
trabalhar em um ambiente livre da fumaça do tabaco.
Mas há um porém nesta história, o SINTRIVEL vai reivindicar junto aos patrões que um prazo seja estabelecido para que os trabalhadores fumantes
deixem o vício. Além disso, será solicitado tratamento para aqueles que tenham dificuldades em parar de fumar.

ESTATÍSTICAS
•
•

•

•

•

Todos os dias, pelo menos 7 não fumantes morrem
no Brasil por problemas ligados ao fumo passivo;
Janelas, varandas ou qualquer outro po de sistema não é o suﬁciente para eliminar os elementos
cancerígenos que ﬁcam no ar;
95% dos elementos cancerígenos encontrados em
ambientes colevos vêm da fumaça dos produtos
do tabaco;
A fumaça que sai da ponta acesa do cigarro possui
as mesmas substâncias daquela que o fumante
inala, porém, algumas encontram-se em concentrações maiores: 50 vezes mais alcatrão e até 5
vezes mais nicona e monóxido de carbono;
Quem convive com fumantes fuma o equivalente
a 10 cigarros por dia e tem seis vezes mais chance
de ter câncer de pulmão do que os que trabalham
em ambientes livres da fumaça do tabaco. (Fonte:
INCA)

QUEM É VOCÊ NO MUNDO DO TRABALHO???
TRABALHO ???
FETRACONSPAR, SINTRIVEL e NRE promovem um Concurso de Mural para os
estudantes da rede estadual de ensino de Cascavel.
Para promover a reflexão sobre o Dia 1º de Maio - Dia do Trabalhador, estamos promovendo o concurso de mural com o tema “Quem é você no mundo do Trabalho?” Podem
participar estudantes do 8º e 9º anos (categoria A) e do ensino médio (categoria B) que
confeccionarão murais onde será contada a história de luta dos trabalhadores. Cada escola
concorrerá com um mural por categoria e os trabalhos serão avaliados por uma comissão
julgadora. Os primeiros lugares de cada categoria serão premiados com uma viagem no
valor de R$ 3 mil. Já a entrega dos prêmios será feita no dia 1º de maio, num evento que
será realizado na Sede Recreativa do SINTRIVEL.
Os estudantes interessados em participar devem procurar informações nas secretarias dos
colégios onde estudam.

Obra de Tarsila Amaral - “Operários” (1933)

SEGURANÇA NO TRABALHO
Com o objevo de alertar e orientar empregados e empregadores da Construção Civil, o SINTRIVEL aplica treinamentos admissionais e periódicos de Segurança e Saúde no Trabalho.
Os treinamentos podem acontecer tanto nos canteiros de
obras, desde que haja estrutura e ambiente adequados, quanto
no auditório da sede administrava do SINTRIVEL, que ﬁca na Rua
Fagundes Varela, 2051, bairro Coqueiral, em Cascavel. Os empregadores (mesmo os que sejam pessoa Qsica) que verem interesse em solicitar o treinamento devem entrar em contato com a
técnica em segurança do trabalho Janice da Cruz, pelo telefone
45 3226-1525, e agendar o treinamento, que é gratuito.
Todos os parcipantes recebem cerﬁcado e uma carteirinha
individual e personalizada para comprovar que estão aptos a trabalhar com segurança e saúde, a carteirinha tem validade de um
ano. Além disso, são fornecidas cópias impressas das normas de
segurança. O conteúdo dos treinamentos atende à legislação de
Segurança e Medicina no Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 18.

CONTEÚDO DO TREINAMENTO:
• Informações sobre as Condições e Meio Ambiente
•
•
•
•
•

de Trabalho;
Riscos inerentes as principais funções;
Uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual;
Informações sobre os Equipamentos de Proteção
Coletiva;
Informações sobre preservação da saúde;
Orientação sobre doenças ocupacionais;

MARTELÃO DE EMPREGO
VASTO CONTRATA:

JV INDÚSTRIA SERVIÇO CONTRATA:

DIARC ENGENHARIA CONTRATA:

17 Pedreiros

10 Serventes

Auxiliar de ferragem

01 Auxiliar de Produção

02 Armadores

Servente

Contato: AV. Toledo, 355, Centro

01 Carpinteiro

Contato: Rua Paraguai, 605, Alto Alegre

45 3039-2707

02 Pedreiros

45 3226.1750

Contato: Rod BR 369 Km 522 - Ao lado
do Posto Três Passos
45 3227-3034

“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

