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31 DE MAIO - Dia Mundial sem Tabaco
Fumante: Você já pensou em parar de fumar?
• O uso constante do tabaco aumenta a possibilidade de derrame ce-

rebral e aneurismas arteriais.
• Aumenta o risco de câncer de boca, faringe, laringe, esôfago, pul-

mão, pâncreas e bexiga.
• O tabaco aumenta a probabilidade de doenças do coração como an-

gina e infarto do miocárdio.
• O uso con$nuado do tabaco aumenta a probabilidade de enﬁsema

pulmonar, infecções respiratórias e bronquite crônica.
• O uso crônico do cigarro pode levar á impotência sexual.
• O cigarro causa vasoconstrição arterial e pode causar trombose.
• Fumar durante a gravidez pode causar aumento do ba$mento cardíaco no feto, redução do crescimento no re-

cém-nascido, alterações neurológicas importantes, além de maior risco de aborto espontâneo. Mesmo quando a
gestante não fuma, mas vive em ambiente poluído com a fumaça do cigarro, as substâncias tóxicas chegam ao
bebê.

ANIVERSÁRIO PREMIADO - ABRIL E MAIO
Damião dos Santos Barros, associado nº 14859, foi o sorteado e recebeu o Kit Festa em sua residência, no
mês de abril. Em maio, o prêmio saiu para Mauri Baldo Cabral, associado nº 4339. Nas duas oportunidades
o presidente do Sintrivel, Roberto Leal Americano fez a entrega do prêmio aos companheiros.

Trabalhadores Unidos Jamais Serão Vencidos!

LUTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CASCAVEL
Entre os dias 25/04 e 08/05 dois trabalhadores perderam a vida em acidentes de trabalho

É preocupante. Duas mortes em menos de um mês. Temos consciência de que acidentes são fatalidades e muitas vezes não há como evitá-los. Porém, este argumento não pode ser usado nos casos ocorridos recentemente. Nos dois acidentes revela-se o quanto usar equipamentos de segurança individuais
e cole7vos podem salvar nossa vidas nos canteiros de obras. Não vamos ﬁcar aqui apontando falhas das
pessoas que já não estão entre nós, mas podemos sim tomar isso como exemplo e pedir aos companheiros que preservem suas próprias vidas usando EPI´s e EPC´s e trabalhando com registro em carteira. Justamente no dia 25/04 quando aconteceu a primeira morte aqui citada, a Diretoria do Sintrivel estava em
Curi7ba par7cipando de um Seminário sobre Saúde e Segurança no Trabalho, nosso obje7vo é buscar
informações para orientar os trabalhadores a garan7rem seus direitos e con7nuaremos batalhando para
que haja condições de trabalho e salário digno, mas precisamos que os próprios trabalhadores priorizem
suas vidas e protejam-se para que sejam evitadas noAcias como estas, de luto na categoria.
Roberto Leal Americano- Presidente do Sintrivel

PÁSCOA PREMIADA
O sorteado nesta promoção foi o companheiro
Claudio Preste que é associado ao Sintrivel
desde 1988. A entrega da cesta de páscoa foi
feita pelo Secretário de Finanças Adão Ribeiro
dos Santos

ENCONTRO DE JOVENS FETRACONSPAR

Seja associado e par$cipe das

O representante do Sintrivel no IV ENCONTRO DE
JOVENS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ, foi o colaborador Fabiano Isidoro
Rodrigues dos Santos. O evento foi realizado entre
os dias 22 e 23 de Maio de 2014, em Curi9ba O obje9vo do encontro é aprimorar os conhecimentos dos
par9cipantes. Além das palestras os jovens ﬁzeram
um passeio com o ônibus especial de turismo
"Jardineira" no qual os jovens 9veram a oportunidade de conhecer os principais pontos turís9cos de Curi9ba, com uma parada no Parque Tanguá.
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