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Iniciadas negociações salariais dos metalúrgicos
Diretores do Sindicato dos Metalúr-

gicos de Maringá, liderados por Epi-
fânio M. Oliveira  e do Sindimetal
Carlos W. Martins Pedro, iniciaram
a 1ª rodada de negociações da
Convenção Coletiva de Trabalho/2015.

Epifânio informou que “as negocia-
ções prosseguem e quando finalizadas
os trabalhadores serão informados dos
resultados atarvés do Sindicato”.

O Técnico em Seg. do Trabalho Antonio Carlos
A. Higino e o Consultor Douglas, ambos do
Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá,
prestigiaram dias atrás a realização da eleição para
a composição da CIPA/2015, de empresa do grupo
Long Life, de Paiçandu. Eles foram recepcionados
pelo Gerente Geral, Sr. Nilton Dalálio.

Após a eleição o Técnico Antonio Carlos
ministrou curso de formação para membros de
CIPA, com 20 horas de carga horária, nos
termos da NR 05. O Consultor Douglas falou
sobre o que o sindicato oferece aos associados.

O grupo Long Life produz Equipamentos

Eleitos membros da CIPA da Long Life em Paiçandu

para Ginástica, conta com mais de 80
empregados, funciona há mais de 10 anos e
seus produtos são comercializados em todo o
território nacional.

Centro de Formação Profissional entrega Certificados
Os alunos

das turmas do
I semestre dos
cursos de Me-
cânica de Mo-
tos, Instalação
de Som, Alar-
me e Insulfilm
e de Soldador,
do Centro de
Formação Profissional do Sindicato dos Metalúrgicos
de Maringá receberam os seus Certificados de conclusão
após o final da carga horária.

Na oportunidade os Instrutores, José Monteiro
(Solda), Erivelton Canova (Instal. Som...) e Fabiano R.
Lucas (Mec.de Motos) falaram aos formandos sobre a
necessidade de formação e qualificação profissional nos
dias de hoje, em face dos avanços da tecnologia para a
obtenção das melhores vagas no mercado de trabalho.


