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A 4ª Edição da Semana do 

Trabalhar chega ao fim, queremos 

agradecer a todos que, de alguma 

forma, participaram dos eventos. 

Também agradecer ao SESC e 

UNIMED que, neste ano, 

novamente foram parceiros em 

nossas atividades.  

A UNIMED trouxe duas atividades 

este ano, uma palestra sobre 

cuidados de saúde e uma atividade 

Os jogos 

 

Os jogos tiveram recorde de participação, foram 23 

duplas, sendo 5 do jogo de truco e 18 no dominó.  

A segunda edição do Truco teve um fato curioso, os 

dois finalistas do ano passado Daniel Phablo e 

Fernando de Oliveira chegaram a final novamente, mas 

dessa vez como dupla, a Black Panter’s. Daniel 

buscava o bicampeonato enquanto Fernando buscava 

seu primeiro título na segunda final. Mas não foi dessa 

vez, os Black Panter’s ficaram com o vice-

campeonato, assim, os novos campeões são Jozemar 

do Prado e Marcos Trindade, da dupla S/N. A dupla a 

ser batida no próximo ano. 

Já no dominó, na sua terceira edição do esporte, 

aconteceu aquilo que parecia impossível, inalcançável 

e inimaginável, O Bicampeão Israel (el terror das 

mesas) estava defendendo dois anos de 

invencibilidade, mas essa defesa caiu logo na segunda 

fase contra a dupla Jaison e Carlos Eduardo. Porém a 

final guardava mais uma surpresa. Jaison e Carlos 

Eduardo chegaram até a final, todavia, foram 

surpreendidos por uma dupla despretensiosa, Eduardo 

e Francisco, com seu estilo de jogo “faz a tua que eu 

faço a minha”, conseguiram levar “o caneco” este ano. 

Começando assim, a contagem regressiva para a 5ª 

edição da Semana do Trabalhador, para ver quem 

derrubará a nova dupla de campeões do dominó.  

sobre administração do estresse. 

Ambas atividades foram bem 

produtivas, a palestra com dica de 

cuidados ergonômicos e algumas 

dicas para prevenção de doenças 

causadas pelos maus hábitos.  

A outra atividade apresentada pela 

UNIMED foi um exercício de 

alongamento e relaxamento, como 

medida de controlar o Estresse. 

Na quarta-feira, tivemos uma 

atividade com o SESC, com objetivo 

de proporcionar maior conhecimento 

sobre o que a instituição oferece e 

também para fazer o cadastro de 

associado. 

Esse ano o café teve um novo 

formato, foi oferecido antes do início 

do trabalho, com ideia de 

confraternizar e iniciar o dia de uma 

maneira diferente. 

No encerramento das palestras, a 

SAFRIO promoveu uma palestra 

sobre educação financeira. 

Apresentando um pouco da história 

do dinheiro. Várias dicas sobre 

como controlar e organizar sua vida 

financeira, com uma regra básica 

para que quiser se sair bem em 

finanças: “gastar menos do que 

ganha”. O problema não está em 

quanto você ganha, mas sim no 

quanto você gasta. 
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Claudio Pereira Sampaio Auxiliar de Expedição 02/Mai 

Rafael do Nascimento Araujo Conferente 03/Mai 

Josimar Ribeiro da Silva Manutentor 04/Mai 

Bruna do Nascimento Menor Aprendiz 09/Mai 

Altamiro de Arruda Silva Filho Assistente de Faturamento 11/Mai 

Edson Amandio Técnico de Inspeção SIF 12/Mai 

Adenilson Chiquio Operador de Empilhadeira Terminal 13/Mai 

Ordacio Rodrigues da Silva Encarregado de Operações de Câmara 25/Mai 

Robson Diego Ignacio Supervisor de Armazém 25/Mai 

Lucilene Cardozo Loch Assistente de RH 26/Mai 

 

 

No mês de abril quem fez 

história na SAFRIO, foi: 
 

Organização 

Rodovia Antônio 

Heill, 4155  

Bairro: Itaipava 

Itajaí 

32418500 

A reunião geral do mês de abril apresentou mudanças importantes para a 

empresa. A primeira delas é referente ao horário de trabalho do segundo 

turno que, com o objetivo de respeitar o descanso mínimo exigido por lei, 

começou a fazer a jornada da seguinte forma: segunda a quinta, das 15:53 até 

1:00, sexta das 15:53 até 22:47 e sábado das 12:00 às 16:00, respeitando a 

tolerância de 5 minutos na entrada e na saída do trabalho. O horário da sala 

de máquinas também foi ajustado. Para quem faz 44 horas semanais também 

teve uma mudança significativa no horário de intervalo, nenhum empregado 

pode fazer intervalo menor que 1 hora e tem tolerância de retorno ao trabalho 

de 5 minutos, ou seja, cada empregado pode fazer de 1:00 a 1:05 de intervalo 

sem qualquer prejuízo. Outra informação relevante é sobre possíveis atrasos 

no intervalo da refeição, para aquele trabalhador que levar mais de 2 horas 

para voltar à empresa, não poderá entrar na mesma. Todas essas alterações 

foram realizadas conforme as exigências para adequação ao E-social. 

Valderi Aparecido 

do Amaral - 

Completou 1 ano de 

empresa. 

IMPORTANTE!!! 

Pessoal Precisamos de mais óleo de cozinha para fazer o sabão. Então, caso 

você não tenha o destino apropriado para aquele óleo que não tem mais 

utilidade, traga para a SAFRIO. O planeta agradece. O mesmo pode ser 

entregue na sala do Talles. 


