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7ª Marcha das Centrais Sindicais e Movimentos Sociais
Brasília 06 de março de 2013
No dia 06 de março os companheiros Roberto
Leal Americano e Fabiano dos Santos esveram
em Brasília representando os trabalhadores da
construção civil de Cascavel e região na 7ª Marcha das Centrais Sindicais e Movimentos Sociais.
Representantes da FETRACONSPAR e da NOVA
CENTRAL SINDICAL juntamente com líderes das
demais centrais sindicais do país integraram a
comiva rumo à capital do Brasil.
Mais de 50 mil trabalhadores parciparam da
marcha que levou às autoridades um documento
denominado Agenda da Classe Trabalhadora que
Roberto Leal Americano, Denilson Pestana, Fabiano dos Santos
reivindica: Jornada de 40 horas semanais, Raﬁcação das convenções 151 e 158 da OIT, Fim do fator previdenciário, Reforma agrária, Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, Políca de valorização dos aposentados, 10% do PIB para educação,
10% do orçamento da união para a saúde, Correção da tabela do imposto de renda, Ampliação do invesmento público. Após a marcha, representantes das centrais sindicais foram recebidos pela Presidente Dilma Roussef, o Presidente do Senado e o Presidente da Câmara dos Deputados. Com estas ações o movimento sindical tem o intuito de alavancar o desenvolvimento, diminuir a desigualdade, impulsionar o crescimento e gerar maior valorização do trabalho.

Trabalhadores Unidos Jamais serão Vencidos!

PÁSCOA PREMIADA
Todos os associados do SINTRIVEL estão concorrendo a uma Cesta de
Páscoa. O sorteio vai acontecer dia 23 de março no Martelo no Rádio.
Fique ligado, o sortudo pode ser você!

O MARTELO NO RÁDIO
SÁBADOS DAS 12H25 ÀS 12H40 - RÁDIO COLMEIA 650 khz AM

DIA DA MULHER 2013
Para homenagear as mulheres e promover a reﬂexão sobre o Dia Internacional da MULHER - 08 de março - o
SINTRIVEL promoveu o 2º encontro
das Trabalhadoras da Construção Civil. Palestra, debates, sorteio de prêmios
e almoço de confraternização ﬁzeram
parte da programação.

Cerca de 40 trabalhadoras parciparam
do evento no dia 02 de março.
Já nos dias 07 e 08 de março o SINTRIVEL
parcipou do 3º Encontro de Mulheres
da Construção e do Mobiliário do Paraná.
A colaboradora Josiane Dambroski e a
jornalista Izabel Tavares foram as representantes no evento. Promover a igualdade entre homens e mulheres é uma das
metas do SINTRIVEL e da FETRACONSPAR.

“Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais poderão conter a primavera inteira.”
(Che Guevara)

ESCOLA PARA TRABALHADORES
No dia 11 de março aconteceu a aula
inaugural do Programa de Educação para
Jovens e Adultos no canteiro de obras da
Construtora Conceito em Cascavel. As
aulas são ministradas pela equipe do
Colégio Sesi - Serviço Social da Indústria.
Os trabalhadores podem estudar logo
após o expediente em uma sala de aula
manda pela empresa. O currículo escolar é adaptado para a realidade do setor
da construção civil e os estudantes trabalhadores terão a oportunidade de concluir o Ensino Fundamental. O SINTRIVEL
apoia a iniciava da empresa e contribui
com o fornecimento do material escolar.
Além da Conceito , a Vasto e a Saraiva de
Rezende também disponibilizam aulas
para os trabalhadores.
Estudantes trabalhadores, representantes do SESI, SINTRIVEL e da Construtora Conceito
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