
Fevereiro - 2014 

18 DE FEVEREIRO -  DIA DE COMBATE AO ALCOOLISMO 
Sintrivel promove palestras  sobre o combate ao uso abusivo de bebidas alcoólicas.  

Calendário de Palestras: 

17/02 e 18/02  07:30 - Construtora Conceito 

18/02 e 19/02  18:00 - Construtora Saraiva de Rezende 

 

 A ingestão de bebidas alcoólicas pode causar: 

• Queda de produ3vidade 

• Aumenta em 5 vezes as chances de acidentes de trabalho 

• É responsável por 50% do absenteísmo e licenças médicas 

• Relações familiares e sociais com problemas 

• Violência domés3ca 

• Prisão e morte 

 

Trabalhador esperto não exagera na bebida e nunca bebe em horário de serviço! 

ALCOOLISMO X ACIDENTES 
 

25% dos acidentes de trabalho 

no mundo envolvem pessoas 

intoxicadas, por álcool e outras 

drogas. 
 

Fonte:  OIT - Organização       

Internacional do Trabalho  

Promover a cidada-

nia é um dos obje3-

vos do Sintrivel. Em 

cada mês do ano o 

sindicato promove 

uma campanha pa-

ra levar informa-

ções aos trabalha-

dores.  

 

São palestras, eventos e confraternizações, sempre 

com o intuito de munir os trabalhadores de conheci-

mentos que possam ajudá-los a reivindicar e garan3r 

seus direitos enquanto cidadãos saudáveis, felizes e 

vitoriosos. 

ANIVERSÁRIO PREMIADO 

Para mais informações sobre o comba-

te ao alcoolismo, entre em contato 

com o Sintrivel: 3226-1525 ou pessoal-

mente na secretaria do sindicato. 

Vanilda Aparecida Ramos, esposa do trabalhador 

Claudinei da Silva Freitas, foi a premiada no mês de 

Janeiro. O Kit Festa foi entregue na casa da aniver-

sariante, pelo Secretário Geral do Sintrivel, Vilmar 

Valtrich. Inscreva-se pelo telefone 3226-1525. 

O próximo premiado pode ser você. 

Trabalhadores Unidos Jamais Serão Vencidos!  
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MATERIAL ESCOLAR 

De 20/01 a 07/02, o Sintrivel realizou a tradici-

onal entrega de Material  Escolar. Foram distri-

buídos, gratuitamente, 8 mil kits para os asso-

ciados. e dependentes. Na foto abaixo, traba-

lhadores/estudantes na sala de aula que fica 

em um canteiro de obras. 

SEMINÁRIO FETRACONSPAR 

Com o obje+vo do evento de atualizar seus dirigentes sindicais, por meio de palestras, a+vidades e integra-

ção, para que possam atender da melhor forma possível as reivindicações dos trabalhadores, o Sintrivel par-

+cipou do XXIII Seminário de Dirigentes Sindicais da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná, realiza-

do entre os dias 23 e 30 de Janeiro de 2014. Roberto Leal Americano, Presidente do Sintrivel e Vilmar Val-

trich, Secretário Geral da En+dade, foram os representantes de Cascavel e Região.  

Entre os assuntos trabalhados no Seminário:  

DIA DA MULHER 

08 de março é o Dia Internacional da Mulher. Para 

homenagear as trabalhadoras e discu+r sobre    

direitos da mulher, saúde e segurança no trabalho 

o Sintrivel realizará o 3º Encontro de Mulheres 

Trabalhadoras: 
 

Data: 08/03/2014 

Local: Sede Recrea+va do Sintrivel - Rua Portugal, 

1672 - Jd Itália - Cascavel, Paraná. 

Hora: A par+r das 9h30 - Com almoço fes+vo  

  

Inscrições na secretaria do                        

Sintrivel ou pelo  telefone 3226-1525. 

• Campanha Salarial Unificada 

• As Eleições de 2014 e a Segurança Pública 

• Microempreendedor Individual 

• Terceirização 


