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28 DE ABRIL - DIA EM MEMÓRIA ÀS
VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO
Os acidentes e doenças decorrentes do trabalho, sob todos os aspectos que possam ser analisados, representam fatores extremamente negavos para o trabalhador, para a empresa e para a
sociedade. O Sintrivel desenvolve um trabalho connuo de orientação à prevenção de acidentes
de trabalho, monitora e acompanha os acidentados e suas famílias, porém temos a certeza de que
nosso trabalho só é validado quando o trabalhador toma consciência sobre a importância do uso
correto dos equipamentos de segurança e busca uma empresa séria que dê condições de trabalho
digno para estar empregado.
No dia 28 de abril, temos sim que lembrar das vímas de acidentes de trabalho, mas temos
que lembrar também de que em casa a família nos espera e não podemos vacilar, temos que estar
atentos à segurança e nos valorizando a todo instante, aﬁnal, da nossa vida dependem muitas outras vidas.

O Uso de Equipamentos de Proteção Individuais e Colevos Salva Vidas!

ANIVERSÁRIO PREMIADO
No mês de Fevereiro o sorteado na promoção foi Vanderlei da Silva
Ferreira. Junto com a família, ele recebeu o Kit festa em casa.

No mês de março, a festa foi na obra da
Construtora Jota Ele, Ed. Contemporaneau, o sorteado, Osmar Bordinhão, comemorou com os outros aniversariantes
do mês: Marcelo Arlan e Silvério.

Trabalhadores Unidos Jamais Serão Vencidos!

VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR
O Sintrivel desenvolve um trabalho de conscien0zação sobre a valorização dos trabalhadores. Valorizar não é somente pagar o piso salarial
em dia, mas, possibilitar boas condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e promover
ações de cidadania. No dia 24 de março o presidente do Sintrivel, Roberto Leal Americano, esteve nos canteiros de obras da Construtora Conceito, em Cascavel. O obje0vo: levar informações e mo0vação aos trabalhadores, para que assumam o
papel que desempenham na sociedade e tomem consciência do valor que têm tanto para suas famílias
quanto para a sociedade.
Para mais informações sobre os serviços prestados pelo Sintrivel entre em contato pelo telefone 45 3226-1525 ou
pessoalmente na secretaria do sindicato - Rua Fagundes Varela, 2051 - Jd Coqueiral

PÁSCOA PREMIADA
No mês de abril todos os trabalhadores
ﬁliados ao Sintrivel concorrem a uma
Cesta de Páscoa.
O sorteio será no dia 15 de abril.

DIA DA MULHER - 08 DE MARÇO

Boa sorte a todos e Feliz Páscoa!

O 3º Encontro de Mulheres da Construção Civil, em
Cascavel reuniu mais de 50 mulheres, entre auxiliares de produção, pedreiras, pintoras, azulejistas e
esposas de trabalhadores da construção. O obje0vo
do evento, realizado na sede recrea0va do Sintrivel,
é promover a integração das mulheres da categoria
e oferecer informações sobre os direitos das mulheres. Foram aplicadas dinâmicas em grupo e dois advogados es0veram presentes para 0rar dúvidas das
trabalhadoras. Após a palestra, foi servido almoço
fes0vo.
Trabalhadoras Unidas Jamais Serão Vencidas!
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