
 

“Somos uma empresa comprometida em ser a melhor e nada menos do que isso” 

Pessoal, dia 16 de janeiro de 2016, 

aconteceu a 5ª Edição do dia da 

família. O evento acontece duas 

vezes ao ano, com objetivo de 

apresentar a SAFRIO aos nossos 

familiares e proporcionar um 

encontro diferente. Gostaríamos de 

agradecer, todas as pessoas 

envolvidas para que o evento pudesse 

ser realizado, principalmente os 

trabalhadores convidados que, além 

do seu tempo, dedicaram o tempo 

dos seus familiares para o sucesso do 

encontro.  

E fiquem ligado, pois a próxima 

edição será em agosto e vocês 

poderão estar nela. 

 

5ª Edição do dia Família 

Fevereiro 2016 Edição 41 

S a f r i o  S e r v i ç o s  d e  A r m a z e n a g e m  F r i g o r i f i c a d a  L t d a  

INFOSAFRIO 

 O carnaval não surgiu no Brasil!! Apesar da crença 

popular, o carnaval é mais antigo do que a gente pensa. 

O carnaval era uma festa pagã do ano 500 a.c 

(aproximadamente) que a Igreja Católica incluiu no 

calendário em 1091, quando oficializou a quaresma, 

assim, as pessoas festejavam sem as restrições 

cotidianas de convivência por quatro dias, antes de cumprirem o período de 

reflexão espiritual que antecede a Páscoa. A palavra carnaval significa “Adeus à 

carne”, como se fosse uma despedida dos prazeres terrenos antes da dedicação 

espiritual. 

O Carnaval surgiu no Brasil no Século XVIII. Os portugueses trouxeram uma 

brincadeira chamada “entrudo”, era um jogo em que as pessoas se sujavam com 

tintas, farinhas, ovos e água pelas ruas da cidade. No Século XIX, os bailes de 

máscaras caíram no gosto popular, logo o jogo português foi substituído pelas 

marchinhas e fantasias.  

O Carnaval que temos hoje é resultado da mistura das festividades europeias com a 

cultura dos escravos que vieram ao Brasil. Atualmente o carnaval do Rio de 

Janeiro é oficialmente a maior festa carnavalesca do mundo, segundo o livro dos 

Records.  



 

“Somos uma empresa comprometida em ser a melhor e nada menos do que isso” 

Indianara Joyce da Silva 02/Fev 

Eduardo Celio Crispim 03/Fev 

Reinaldo Bento Pereira  07/Fev 

Melquem Zedeque Prates da Rosa 10/Fev 

Israel Lopes do Nascimento 17/Fev 

Egon Luis Scmutzler 17/Fev 

Mauricio David de Freitas 23/Fev 

Jardel Carlos Pereira 27/Fev 

 

 

No mês de janeiro quem fez história na 

SAFRIO, foram: 

 

Organização 

Rodovia Antônio 

Heill, 4155  

Bairro: Itaipava 

Itajaí 

32418500 

 

Na primeira reunião geral de 2016, os principais temas foram 

relacionados algumas mudanças na empresa, por exemplo, novos 

clientes, foi pedido um tratamento igual ao que empresa oferece 

aos clientes mais antigos, visando manter nossa qualidade de 

atendimento (procedimento que já acontece atualmente). Outras 

informações importantes foram relacionadas a folha, como os 

dias de apuração de horas extras e faltas da folha de janeiro, do 

dia 21.12.2015 ao dia 31.01.2016, exclusivamente nesse mês, 

para fim de ajuste às regras do E-social, já a folha de fevereiro, 

contará com a regra normal de apuração, do 1º dia do mês até o 

último dia do mês. Também, na folha de janeiro, virá o novo 

valor da Insalubridade, R$ 176,00, conforme a lei. O valor refere

-se a 20% do salário mínimo que, a partir de 01.01.2016, passou 

de R$ 788,00 para R$880,00. 

Os trabalhadores também foram avisados que na primeira 

semana de fevereiro acontecerá uma simulação da Brigada de 

Emergência, evento que mobilizara todos os empregados da 

empresa e terceiros. 

Outra informação relevante foi sobre o INFOSAFRIO, agora, 

além das unidades impressas, o jornalzinho ganhou uma versão 

web, na página eletrônica da empresa. 

1 ano de empresa:  

Alex Domingos Laureano Neto 

Tatiana Batista Barbosa 

2 anos de empresa:  

Tiago da Silva Rodrigues 

Se liga na Novidade!!! 

Galera o nosso INFOSAFRIO “caiu na net”. A plataforma ainda está em 

processo construção, mas os Informativos do último ano estão lá, confira! O 

endereço é http://www.safrio.com.br/site/intranet. Além dos informativos, a 

pagina terá informações de eventos, palestras e fotos dos acontecimentos da 

empresa. Há também um espaço para sugestões, a pessoa não precisa se 

identificar, lembrando que a sua informação é importante para empresa.  


