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Assessoria de Imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá e região. Jornalista: Francisco Timbó de Souza

A SIPAT da empresa Perfibrás, Indústria
e Comércio de Alumínio Ltda foi
organizada pela CIPA, coordenada pelo Téc.
em Seg., do Trabalho, Miguel Luciano Neto
e teve como tema Segurança se faz com
consciência. O Sindicato dos Metalúrgicos
de Maringá participou do evento através de
seu Téc. em Seg. do Trabalho, Antonio
Carlos A. Higino e do Consultor Douglas,
que foram recepcionados pelo técnico Miguel
e o administrativo, André Luiz C. Gigliotti.

Durante o evento foram realizadas
palestras enfocando o tema. Parcerias com
a SETRAN, possibilitaram conhecimentos
sobre direção defensiva e com os Bombeiros,
envolvendo todos os participantes, com
orientações teóricas e práticas sobre formas
de combate a incêndios.

No encerramento foram sorteados
prêmios e após foi servido um coquetel
aos participantes.

A Perfibrás  sediada em Maringá,
produz perfis de alumínios para a indústria moveleira e em geral e construção civil, utilizando
equipamentos de alta tecnologia operados por equipes de funcionários devidamente qualificados.
Foi fundada há mais de 12 anos, emprega cerca de 80 metalúrgicos e seus produtos são
comercializados em todo o território nacional. Nas fotos, destaques do evento.

Esportes –Boliche e Futsal

SIPAT da Perfibrás: Segurança se faz com consciência

O Diretor de Esportes do Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá
Walmir Q. Dias informa que o Torneio de Boliche masculino e
feminino, inicia a 2ª. fase nos próximos dias 13 e 20.

As partidas são realizadas na Estação Boliche no BIG/Cidade,
a partir das 19:00 horas.

Neste sábado, dia 11, mais uma rodada do Campeonato de
Futsal dos Metalúrgicos de Maringá. Os jogos iniciam a partir
das 14:00 horas no Ginásio de Esportes do SESI.

Nas fotos, 4 dos times participantes: 1 – BR Equipamentos/Paranaguá Cabies/Guaicurus, 2 –
Noma do Brasil, 3 – Usicamp e 4 – ZM Bombas


