
A inscrição será nos mesmos moldes dos Torneios anteriores do 
Sintrivel, todo trabalhador/atleta deverá estar trabalhando na 
categoria, para isso deverá apresentar no dia da inscrição, car-
teira de sócio da Entidade, holerite ou Carteira de Trabalho, as 
equipes poderão ter até no máximo 12 (doze) integrantes, todos 
que participar da primeira rodada independentemente de seguir 
adiante ou não estarão concorrendo a 01 (uma) TV 32 polega-
das, no dia 07/04/2019, na grande final, lembrando que para 
participar do sorteio a pessoa tem que estar presente neste dia. 
Fique atento ao regulamento que será entregue no dia do Con-
gresso Técnico as regras deverão ser seguidas rigorosamente. 

Atenção companheiro(a)s! 

É com grande satisfação que convidamos a todos os trabalhadore(a)s do se-
tor da Construção Civil, Mármores e Granitos, Artefatos de Cimento, Instala-
ções Elétricas, Cerâmica e Olarias e Gesso e Pintura e Montagem Industrial, 
a participar do 33º Torneio de Futebol Suíço dos Trabalhadores Associados 

ao Sintrivel. 

 Os jogos acontecerão dias 09/02, 16/02, 23/02, 16/03, 23/03 e 07/04 (final ouro e prata), na Sede 

Recreativa do Sintrivel, na Rua Portugal, 1672, Cascavel Velho; 

 A data limite para a inscrição é 28/01/2019, o capitão ou responsável de cada time deverá apresen-

tar a inscrição e a documentação de seus atletas diretamente no Sintrivel; 

 O Congresso Técnico será dia 01/02/2019 às 19:00 na Sede Recreativa, apenas com os capitães das 
equipes neste dia será feito os sorteios dos jogos, portanto, é imprescindível que o responsável pelo 
time compareça para entender o regulamento e presenciar o sorteio.  

PREMIAÇÃO 

1º Lugar Ouro=03 Costelões+Bebida p/ 50 Pessoas, 01 Jg Camisas Personalizadas, 01 troféu e 12 Medalhas  

2º Lugar Ouro=02 Costelões+Bebida p/ 30 Pessoas, 01 Jg Camisas Personalizadas, 01 troféu e 12 Medalhas  

1º Lugar Prata=01 Costelão+Bebida p/ 20 Pessoas, 01 Jg Camisas Personalizadas, 01 troféu e 12 Medalhas  

2º Lugar Prata=01 Costelão+01 troféu e 12 Medalhas. 

Rua Portugal, 1672—Jardim Itália 

SEDE RECREATIVA 

JANEIRO 2019 

33º TORNEIO DE FUTEBOL SUIÇO SINTRIVEL 



Já está quase tudo pronto, companheiros e companheiras. A partir do 

dia 04/02/2019 até o dia 08/02/2019 das 08:00 as 19:00 sem interva-

lo para almoço o Sintrivel estará de portas abertas para a retirada do 

material escolar, seus filhos terão materiais escolares novos para ir à 

escola. Mantendo a tradição de mais de 20 anos o Sintrivel acredita 

no poder da educação, que pode mudar o mundo, e ajuda os afiliados 

na educação de seus filhos com a entrega de Kits de materiais escola-

res. As crianças e os adolescentes só precisam se preocupar com o aprendizado e com a dedicação aos es-

tudos durante o ano. 

O Sindicato crê na formação destes jovens, que podem realizar grandes feitos quando crescerem e, acredi-

tando nisso, o Sintrivel incentiva o estudo. 

Não esqueça, apresente sua Carteirinha de Sócio juntamente com o último holerite/recibo de pagamento 

ou a Carteira de Trabalho que comprove que está trabalhando na categoria, caso não seja sócio poderá fa-

zer a carteira de sócio no ato da retirada do material escolar , tem direito seus filhos até 16 anos e também 

você ou seu cônjuge caso estejam estudando, deverá então, apresentar a declaração de matrícula. Dúvidas 

ligar no fone (45) 3226-1525 ou (45) 99990-0706 e também pelo nosso WhatsApp (45) 99990-0696. 

ESSE ANO NÃO IREMOS FAZER A ENTREGA NAS OBRAS A RETIRADA TEM QUE SER DIRETAMENTE 

NA SEDE ADMINISTRATIVA DO SINTRIVEL NA RUA FAGUNDES VARELA, 2051, COQUEIRAL. 

DATA E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:  

Segunda (04/02) a Sexta (08/02) das 08h as 19h sem intervalo no almoço 

Confira abaixo quais os Kit´s que serão distribuídos. 

Material Escolar 2019 

Palavra do Presidente 
No Brasil, os sindicatos são atores sociais que reivindicam e organizam a classe trabalhadora no contexto 

de uma democracia representativa e também participativa, como previsto na Constituição Federal de 

1988 (DIEESE—Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Como dito pelo 

DIEESE os sindicatos ocupam desde sempre um papel de extrema importância na vida dos trabalhadores 

brasileiros, infelizmente nos últimos tempos o que vemos é o brutal ataque as nossas Entidades, com um 

intuito claro de desmontar as organizações sindicais, a quem interessa isso? É acreditando que nossas 

Entidades tem tamanha relevância é que estamos lutando para manter o movimento sindical vivo, aos 

poucos perdemos nossas defesas (Ministério do Trabalho desmembrado por exemplo) e as tentativas 

não param por aí, a Justiça do Trabalho é o próximo alvo, embora, continuemos a luta e tentaremos não 

deixar isso acontecer, iremos fortificar as muralhas dos direitos dos trabalhadores, já que pelo visto o 

Movimento Sindical será a única defesa do trabalhador brasileiro. Roberto Leal Americano—Presidente  


