
CURSO DE MESTRE DE OBRASCURSO DE MESTRE DE OBRASCURSO DE MESTRE DE OBRASCURSO DE MESTRE DE OBRAS    
 

MÊS 

JUN 

ANO 

2013 

 A aula inaugural do Curso de Mestre de 

Obras no SINTRIVEL foi na segunda-feira 

17/06/2013, com a presença de diretores do 

sindicato e responsáveis pela Atlan+s Treina-

mentos, empresa que vai desenvolver o cur-

so. Quarenta e nove trabalhadores se inscre-

veram, com o obje+vo de ampliar seus co-

nhecimentos na construção civil. "Este é um 

projeto piloto, com certeza será o primeiro 

de muitos outros cursos que o SINTRIVEL vai 

oferecer", afirma Oracildes Tavares, presi-

dente do SINTRIVEL. Todos os par+cipantes 

são associados ao Sindicato e trabalham com carteira registrada nas empresas do ramo em Casca-

vel. A diretoria do SINTRIVEL está empenhada para viabilizar o curso e decidiu garan+r ao trabalha-

dor um subsídio de 50% da mensalidade, ou seja, o curso que custaria R$199,00 por mês, custará 

ao trabalhador R$90,00 mensais e a diferença será paga pelo SINTRIVEL. 

  O auditório do SINTRIVEL recebeu carteiras novas, o material didá+co foi desenvolvido espe-

cialmente para o curso e também será oferecido lanche em todos os dias de curso a par+r das 

18h30 .  "A escola trabalha com cursos profissionalizantes há 21 anos em Santa Catarina, Paraná e 

Rio Grande do Sul, mas é a primeira vez que encontramos um sindicato disposto a oferecer tantas 

vantagens para o trabalhador", ressalta Jerry Enke, profissional 

de marke+ng da Atlan+s Treinamentos, empresa que ministrará 

o curso nas dependências do SINTRIVEL. 

“Eu �nha um escritório de 

Contabilidade, depois que 

meu filho se formou como 

engenheiro civil eu decidi 

vender o escritório e traba-

lhar junto com ele na cons-

trução civil.  E hoje eu estou 

aqui pra aprender ainda mais 

sobre a minha profissão.” Grimoaldo A. de Oliveira  
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 O curso de mestre de obras é uma das ações do Pro-

grama “SINTRIVEL Cidadão” que tem o obje+vo de apoiar 

o trabalhador em suas demandas diárias seja nas ques-

tões de educação, cidadania, saúde e segurança no traba-

lho. 

 Outra novidade do SINTRIVEL Cidadão em 2013 é o 

acompanhamento dos trabalhadores ví+mas de acidentes 

de trabalho. Uma equipe do SINTRIVEL monitora e iden+-

fica os casos de acidentes e busca contato com o trabalhador para ampará-lo até que seus direitos 

sejam devidamente regularizados, como caso do afastamento pelo INSS. “Muitas vezes até conseguir 

começar a receber o beneHcio pela previdência a família do trabalhador passa por dificuldades finan-

ceiras, nosso obje+vo é levantar as necessidades e levar ajuda, como cestas básicas, por exemplo, ca-

rona para o tratamento médico ou fisioterapia e principalmente esclarecer e alertar sobre os direitos 

e seguros” explica o diretor de previdência saúde e segurança no trabalho, Eroídes da Costa Tavares. 

Informe ao SINTRIVEL sobre acidentes de trabalho, busque seus direitos! 
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CLÍNICA ODONTOLÓGICA DO SINTRIVEL 
     O SINTRIVEL contratou mais uma den+sta 

para a Clínica Odontológica. O obje+vo é aten-

der com mais rapidez e diminuir a fila de espe-

ra por uma consulta. Mas, é imprescindível que 

o trabalhador ligue desmarcando caso 

precise faltar ao atendimento agen-

dado, caso contrário ficará suspenso 

dos atendimentos por 60 dias.  

 O agendamento de consultas poder ser 

feito pessoalmente na Clínica Odontológica 

que fica na Sede Administra+va do SINTRIVEL, na Rua Fagundes Varela, 2051, Jd Coqueiral, ou pe-

lo telefone 3226-1525. É preciso apresentar a carteirinha de associado e o holerite do úl+mo 

mês. Serão atendidos os associados e seus dependentes, crianças e adolescentes de 06 a 16 anos. 

TRABALHADORES UNIDOS JAMAIS SERÃO VENCIDOS!!!” 


