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

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos

de Maringá, Epifânio Magalhães de Oli-
veira, acompanhado pelos Consultores, esteve

nas empresas Pressure, Compressores e

Teles Hidráulica (mesmo grupo, em Ma-

ringá), onde conduziu Assembléia Geral sobre

renovação do Banco de Horas. Pela lei, para

renovação ou deliberação, a empresa com

necessidade de quadros disponíveis para

eventualidades, pede ao sindicato que convoque

a respectiva Assembléia.

Epifânio observou que o papel do sindicato

é convocar e conduzir a Assembléia,

informando aos trabalhadores os aspectos

legais e formais do ato, esclarecendo quanto à

forma de votação, secreta, para evitar

eventuais pressões e que cada um vota de

acordo com o seu entendimento, destacando

que “que o trabalhador é o arbitro de seus

interesses e conveniências”.

Depois ele falou sobre os benefícios e

atendimentos que são prestados aos traba-

lhadores, principalmente, nas áreas de saúde,

médica e odontológica através da Comu-
nidade Apoio à Vida, da rede conveniada –

médicos, dentistas, laboratórios e clínicas

radiológicas, dentre outros.

Instado pelos trabalhadores, Epifânio
discorreu sobre a Convenção Coletiva de

Trabalhadores da Pressure Compressores renovaram
Banco de Horas; os da Teles Hidráulica rejeitaram

Trabalho, os avanços e conquistas do sindicato

nas negociações salariais, ano-a-ano, exem-

plificando os casos de Abono Salarial, Reajustes

com ganhos reais, Cesta Básica, Piso salarial

para os iniciantes, além das chamadas cláu-
sulas sociais, zelando pelo respeito aos direitos

dos trabalhadores estabelecidos em lei e nas

cláusulas convencionais e, ainda, quanto à

observância de itens como segurança, higiene,

saúde e medicina do trabalho.

Depois falou sobre os cursos de qualificação

profissional e de informática  aos trabalhadores

e associados, com custos subsidiados pelo

sindicato, as várias modalidades esportivas com

campeonatos e torneios bancados pelo

sindicato, todos os anos.

Ao final pediu aos trabalhadores para que

com seus familiares, procurem conhecer o

Centro de Lazer e Esportes, uma área que

esta sendo construída para o benefício geral

da categoria. Enquanto os trabalhadores vo-

tavam, Epifânio respondia às perguntas dos

trabalhadores.

Votações
Os trabalhadores da Pressure votaram na

maioria pela aprovação da renovação do

Banco de Horas, já os da Teles Hidráulica,
rejeitaram a renovação, o que foi proclamado

pela Assembléia.

Trabalhadores da Pressure e Teles Hidráulica...          ...às explicações do Presidente Epifânio


