Abril/2018

TORNEIO DO SINTRIVEL:
08 de Abril
Atenção companheiro(a)s!
Mais um Torneio do Sintrivel se aproxima e você é nosso convidado(a) a participar
de um dia de muita diversão.
É com muita satisfação que convidamos a todos os trabalhadore(a)s do setor da Construção Civil, Mármores e Granitos, Artefatos de Cimento, Instalações Elétricas, Cerâmica e Olarias e Gesso e Pintura, a participar deste Grande Evento, onde além de muita integração
entre os companheiros e suas famílias, teremos nossas modalidades desportivas.
Onde será?
Na Sede Recreativa do Sintrivel na Rua Portugal, 1672 - Jd. Italia, atras da Churrascaria Portal.
Que horas?
A partir das 8h do dia 08 de Abril de 2018. (As 9h começam os sorteios das modalidades esportivas).
Até quando posso me inscrever?
Fique atento ao prazo! Você tem até
o dia 04 de Abril para entregar a sua
ficha de inscriçao na sede do Sintrivel,
ou basta ligar que nossas equipes irao
ate obra pegar a inscriçao, tambem e
Roberto Leal Americano—Presidente
possível por telefone ou e-mail. Para
inscriçao no dia somente com a Carteira de Trabalho e o(s) atleta(s) nao
terao direito a refeiçao gratuita (Importante ! Favor levar seus talheres
para a refeiçao).
Quem pode participar?
Nos torneios esportivos somente os associado(a)s com a Carteira de Socio,
juntamente com a apresentaçao do recibo/holerite de pagamento do ultimo mes ou a Carteira de Trabalho e documento com foto, mas a festa e para todos, principalmente familiares e convidados, todos serao benvindos.
Vai ter música?
So depende de voce, companheiro(a)! Nos disponibilizaremos o equipamento de som e voce esta livre para levar seus instrumentos, cantar e tocar.

Vai ter corte de cabelo?
Sim para socios .

Como ser associado do Sintrivel?
Quem ainda não é associado ao SINTRIVEL, mas gostaria de fazer
sua carteirinha deve solicitar a visita de uma de nossas equipes pelo telefone (45) 3226-1525/9990-0706 ou diretamente no Sintrivel.

SEDE RECREATIVA
Rua Portugal, 1672—Jardim Itália

No dia do Torneio, também faremos Carteiras de Associado

32° Torneio de Futebol Suíço—12 jogadores
1° Lugar: 3 Costeloes e bebida para 50 pessoas, 01 Jogo de Camisas
Personalizadas, 1 trofeu e 12 medalhas;

2° Lugar: 2 Costeloes e bebida para 30 pessoas, 01 Jogo de Camisas
Personalizadas, 1 trofeu e 12 medalhas;

3° Lugar: 1 Costelao + bebida para 20 pessoas, 01 Jogo de Camisas
Personalizadas, 1 trofeu e 12 medalhas;

Artilheiro e Goleiro Menos Vazado receberao 1 trofeu cada.
Alimentação: Sera fornecido a equipe que se inscrever ate 04 de Abril de 2018 e estiver apto a jogar, um churrasco de 4 Kg, 24
paes e salada, (Importante levar talheres).
Nao havera mais premiaçao em dinheiro.

27° Torneio de Truco—Dupla
1° Lugar: 2 Radios com cartao de memoria e “Pen Drive” e 2 trofeus;
2° Lugar: 2 Caixas Termicas e 2 trofeus;
3° Lugar: 2 Kit Churrasco e 2 trofeus.
Alimentação: Sera fornecido a dupla que se inscrever ate 04 de Abril de
2018 e estiver no local na hora do sorteio, um churrasco de 1 Kg, 6 paes e
salada, (Importante levar talheres).
Nao havera mais premiaçao em dinheiro.

12° Torneio de Sinuca—Individual
1° Lugar: 1 Caixa Termica e 1 trofeu;
2° Lugar: 1 Kit Churrasco e 1 trofeu;
3° Lugar: 1 Kit Churrasco e 1 trofeu.
Alimentação: Sera fornecido ao competidor que se inscrever ate 04 de
Abril de 2018 e estiver no local na hora do sorteio, um churrasco de 1 Kg, 6
paes e s
alada, (Importante levar talheres).

Recreação para as mulheres e crianças
Iremos no dia do evento conversar com as mulheres e decidir qual modalidade iremos desenvolver com as mulheres e filhos dos trabalhadores
Esta modalidade e destinada as trabalhadoras da grande construçao civil associadas, esposas
de trabalhadores associados e filhas ate 16 anos de idade desde que comprovadas com documento de identidade, exclusivamente no volei podera ser inscrito no dia, lembrando que para
trabalhadoras associadas devera comprovar com recibo/holerite ou a carteira de trabalho,
devendo as inscriçoes ser feitas ate as 9hs.

Ainda teremos o sorteio de 03 (três) bicicletas e 03 (três) cestas básicas para os associados a
partir das 9h.

Os sorteios das equipes e competidores de todas as modalidades iniciarão pontualmente às
9h, deverão estar presentes o capitão de cada equipe de futebol, a dupla do truco e o competidor da sinuca, tão logo seja feito o sorteio iniciarão as disputas com parada para almoço das
12h com retorno às 13h.
Será feito crédito para aqueles trabalhadores de empresas previamente autorizados, verifique
junto a sua empresa se ela permite o desconto em folha de pagamento.

