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1º DE MAIO - DIA DO TRABALHADOR
Você sabe qual é o verdadeiro signiﬁcado do Dia do Trabalhador?
Parcipe do nosso evento na Sede Recreava!
No Brasil e no mundo, o dia 1º de maio é dedicado a manifestações, passeatas, exposições e eventos reivindicatórios.
É um dia de reﬂexão. E não um dia de festa ou comemorações,
pois muitos foram os trabalhadores que morreram na luta para
conquistar melhores condições de trabalho. Além disso, é o
momento de discur sobre as reivindicações dos trabalhadores
na atualidade.
Por este movo o SINTRIVEL convida todos os trabalhadores
para estarem reunidos neste dia 1º de maio, para discurmos e
reivindicarmos nossos direitos.
Será servido café da manhã a todos os parcipantes e depois do
meio dia o espaço estará disponível para os que quiserem, por
conta, fazer almoço, churrasco ou somente desfrutar do espaço
com as famílias.

Data: 1º de maio de 2012
Hora: das 8h às 12h

HISTÓRIA DO 1º DE MAIO
No dia 1º de maio de 1886 na cidade de Chicago
(Estados Unidos) milhares de trabalhadores foram às
ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre
elas, a redução da jornada de trabalho de treze para
oito horas diárias. Naquela mesma data houve manifestações, piquetes e discursos que movimentaram a
cidade, que era na época o principal centro industrial
do país. Confrontos entre operários e a polícia resultaram em prisões, feridos e até mortos.
Em 1889, um Congresso Socialista realizado em Paris,
França, criou o Dia Mundial do Trabalhoador em memória aos már4res de Chicago, das reivindicações
operárias e por tudo que este dia signiﬁcou na luta
dos trabalhadores pelos seus direito, servindo de
exemplo para todo o mundo.
No Brasil, a data é lembrada desde 1895 e virou feriado nacional em setembro de 1924 por um decreto do
presidente Artur Bernardes.

Local: Sede Recrea!va do SINTRIVEL

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.

Um dos murais que concorrem ao prêmio

Também no dia 1º de Maio serão entregues os prêmios para os parcipantes do Concurso de Mural.
Os alunos que ﬁzerem o melhor trabalho de pesquisa e exposição
sobre o tema receberão R$6.000,00 que deverão ser invesdos em
uma viagem. São duas categorias: A - estudantes de 8º e 9º ano e B estudantes do ensino médio.
Foram convidados para parcipar todos os Colégios da rede estadual
de ensino em Cascavel.
O objevo é promover a reﬂexão sobre o verdadeiro signiﬁcado do
Dia do Trabalhador.

SAÚDE DO HOMEM
Os Diretores do SINTRIVEL parciparam do 1º Seminário de Sen-

A cada três mortes de pessoas adultas, duas são de

sibilização para atenção à Saúde do Homem, promovido pela 10ª

homens. A cada cinco pessoas que morrem entre 20 e

Regional de Saúde. O objevo é conscienzar os homens para

30 anos, quatro são homens. Homens vivem em média

realizarem exames prevenvos e evitarem mortes prematuras.

7 anos menos que as mulheres.

DOENÇAS COMUNS ENTRE OS HOMENS:

Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria
saúde. Essas advertências fazem parte da Políca Nacio-

• Câncer

nal de Atenção Integral à Saúde do Homem, lançada em

• Diabetes

2009, pelo Governo Federal, com o objevo de facilitar e

• Colesterol

ampliar o acesso da população masculina aos serviços
de saúde.

• Pressão arterial elevada e doenças do coração.
Todos esses males são causados ou agravados pelo
consumo excessivo de bebida alcoólica e cigarro.

Em Cascavel, os postos de saúde desenvolvem campanhas especíﬁcas para atenderem os homens que precisam colocar em dia
os exames que precisam ser feitos.

Procure o posto de saúde. Previna-se!

O MARTELO NO RÁDIO
A par4r do dia 28 de abril O Martelo estará também no rádio!
Todos os sábados do meio dia a uma hora da tarde na Rádio Globo 1270 AM.

MAIS UMA VITÓRIA PARA OS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL!
Ter um programa de rádio é um sonho desde a fundação do SINTRIVEL. O rádio é um veículo de comunicação democráco, ao
qual todos os trabalhadores têm acesso. Modernidade e informação em tempo record é o que pretendemos disponibilizar aos companheiros.
A nossa luta não tem fronteiras, apesar da lei determinar que sejamos classiﬁcados
em grupos, categorias, o objevo não é levar informação sobre os direitos trabalhistas
somente aos trabalhadores da construção civil mas, para todos. Queremos envolver
os trabalhadores de Cascavel e região nas reivindicações por melhores condições de
trabalho, saúde e segurança e levar informações que façam a diferença na vida do
nosso ouvinte.
Cascavel é a segunda cidade do Paraná na qual os trabalhadores da Construção Civil
têm um programa de rádio. O sindicato de Londrina mantém um espaço como este,
que possibilita ao trabalhador ser informado sobre seus direitos.

“TRABALHADORES UNIDOS JAMAIS SERÃO VENCIDOS!”
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