SindMetalúrgicos presente em SIPAT da Perfileve

De 17 a 21 do mês
em curso, foi realizada
a SIPAT da Alumínio
Perfileve, organizada
pelo coordenador do
SESMT, Luciano Morales, pelo Engº de
Seg. no Trabalho,
Eduardo Nass e pela
Técnica em Seg. no
Trabalho, Anelize Oliveira. O
evento contou com cerca de
160 trabalhadores.
Representando o Sindicato
dos Metalúrgicos de Maringá,
o Engº de Seg. no Trabalho,
Anderson, proferiu palestra
sobre o tema direção defensiva
e o Consultor Roberto informou

sobre o que o sindicato oferece
aos associados e respondeu às
perguntas dos trabalhadores. As
palestras foram sobre segurança
no trabalho, houve concurso de
fotografias sobre o tema e os 3
melhores colocados receberam
prêmios em dinheiro.
No encerramento foram

sorteados brindes aos participantes.
A Alumínio Perfileve produz refusão e extrusão de
alumínio, conta com cerca de
230 trabalhadores, funciona há
15 anos e o mercado de seus
produtos alcança todo o
território nacional.

SIPAT na Ecoalumi Aluminio com a presença do Sindicato

O Engenheiro de Segurança
do Trabalho, Anderson, e o
Consultor Douglas, representaram o Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá durante a realização da SIPAT realizada pela
empresa Ecoalumi Alumínio,
com a participação dos colaboradores da empresa, Anderson
foi um dos palestrantes. Douglas
comentou benefícios que o
sindicato oferece aos associados e respondeu a perguntas dos trabalhadores.
Do evento, que foi organizado pela CIPA composta por Edson dos Santos, Eliete Braga e Luis
Batalha constaram palestras sobre Segurança no Trabalho tais como: Uso de EPIs, (Equipamentos
de Proteção Individual) DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e Relacionamento Interpessoal.O
objetivo foi a importância da Segurança no Trabalho e a responsabilidade social entre os trabalhadores.
No final foram sorteados brindes entre os participantes, seguido por um coquetel.
A Ecoalumi Alumínio funciona há mais de dois anos, em refusão e extrusão de alumínio, conta
com cerca de 40 colaboradores e o mercado para seus produtos se estende por todo o Brasil.

Esportes - Domingo a final do Suíço dos Veteranos 35 anos

Está programada para este domingo, 30/11 a partir das 09:00 horas, no Centro de Lazer e
Esportes, a final do Campeonato de Suiço dos Veteranos, promovido pelo Depto. de Esportes do
Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá e organizado pela Promovol Eventos – Dorival Volpato.
A decisão será entre os times da Metal Melo Bike e Duperfil/MP Inox.
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