Cascavel

Abril 2022

34º Torneio Sintrivel de Futebol – Dia 10 de abril
O 34º Torneio de Futebol Suiço acontecerá no dia 10/04/2022 a par�r das
9h00 em nossa Sede Recrea�va no bairro Cascavel Velho, na Rua Portugal,
1672, onde também acontecerão os sorteios das equipes.
Os trabalhadore(a)s interessado(a)s poderão se inscrever até o dia
04/04/2022. Serão entregues ﬁchas de inscrições nas obras e indústrias, ou
poderão entrar contato conosco no telefone/WhatsApp (45) 3226-1525. Não
serão feitas inscrições no dia do Torneio.
Poderão par�cipar todo(a)s o(a)s trabalhadore(a)s associado(a)s com a
Carteira de Sócio, seja �sica ou via Aplica�vo Sintrivel, acompanhado do recibo/
holerite do pagamento do úl�mo mês ou a Carteira de Trabalho e documento
com foto (RG ou CNH).
Haverá alimentação gratuita (exceto bebidas) para todos os trabalhadores
e seus familiares.
Teremos corte de cabelo gratuito a todo(a)s o(a)s trabalhadore(a)s e seus
dependentes o dia todo.
Compareça, leve sua família! O Parquinho Infan�l estará aberto para a
criançada o dia todo!
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Campanha Salarial 2022
Nossa Assembleia pela Campanha Salarial 2022 acontecerá no dia 10/04/2022,
a par�r das 8h30, em nossa Sede Recrea�va no bairro Cascavel Velho, na
Rua Portugal, 1672. Par�cipe!

CONVOCAÇÃO
Assembleia pela
Campanha Salarial 2022
Dia 10/04 a partir das 8h30
Sede Recreativa Sintrivel
Rua Portugal, 1672, Cascavel Velho

Como ser associado do Sintrivel?
Quem ainda não é associado ao SINTRIVEL, mas deseja fazer sua carteirinha, deve
solicitar a visita de nossas equipes pelo telefone/WhatsApp (45) 3226-1525, ou
diretamente no Sintrivel. No dia do Torneio também estaremos fazendo ﬁliações.

Curta nossa página no Facebook!

�.me/sintrivel

Entre em contato pelo WhatsApp:

45 3226-1525

Fone/WhatsApp: (45) 3226-1525 Celular: (45) 99990-0706 Email: sintrivel@sintrivel.org.br www.sintrivel.com.br

