Palestra na SIPAT da Teles Hidráulica

No último dia 02, representando o sindicato
dos Metalúrgicos de Maringá o Técnico em
Segurança do Trabalho, Antonio Carlos A.
Higino participou da SIPAT – Semana Interna
de Prevenção de Acidentes na empresa Teles
Hidráulica, que se localiza em Maringá no Jardim
Hannover, onde foi recepcionado pela representante da Diretoria, Sra. Mariana e pelo
Técnico em Segurança, do Trabalho da empresa,
Isaac Brito.
Na ocasião Antonio Carlos ministrou palestra
sobre o tema Percepção de Riscos Ambientais
nos locais de trabalho e respondeu a perguntas
dos trabalhadores.
A Teles Hidráulica
atua na fabricação

Mecânica de Cilindros Industriais Hidráulicos
para linha Automotiva, Industrial de Máquinas e
Equipamentos de Linha Agrícola, conta com
cerca de 30 trabalhadores no setor de metalurgia
e está no mercado há aproximados 8 anos.

Entrega de Kits Escolares na Noma e Antenas Aquário

A equipe de consultores e funcionários do Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá continua o
trabalho de entregar os kits de material escolar nas empresas metalúrgicas de Maringá e área
Metropolitana. Na Noma do Brasil S/A, foram entregues os kits para a turma da jornada que se
inicia às 17:00 horas e para os trabalhadores que saíam da jornada anterior.
Para as duas turmas foram entregues mais de 1.300 kits. Na Antenas Aquário, área do
Consultor Roberto, foram entregues mais de 200 kits para os trabalhadores associados.

Kit escolar em Nova Esperança na MRG Portas e Janelas

Luan Demétrio, da Sub-Sede de Paranavai
do Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá,
acompanhado pelo advogado parceiro do
sindicato, naquela cidade, estiveram na empresa
MRG – Portas e Janelas e MRG Estruturas
Padronizadas, onde além da entrega dos kits de
material escolar para os cerca de 40 trabalhadores
associados. O advogado respondeu perguntas
sobre Convenção e direitos trabalhistas.
Nas duas empresas (conjugadas) eles foram do setor de RH e que é representante dos
recepcionados pela funcionária Marly Ricordi, trabalhadores.
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