
MAIS INFORMAÇÕES: Fone 4009-3100 - Av. Paissandú, 517 -  Zona  03 - Maringá Pr
www.sindmetalurgicos.com.br  - cpd@sindmetalurgicos.com.br

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

Em Assembléia conduzida pelo
presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Maringá, Epifânio Maga-
lhães de Oliveira, os trabalhadores
da USICAMP aprovaram a proposta de
renovação do Banco de Horas, por mais
um ano.

Antes, Epifânio falou aos trabalha-
dores sobre as normas que regem o
BH, como forma de convocação, voto secreto, entre
outras. Ele respondeu a perguntas sobre outros assuntos,
como A Convenção Coletiva de Trabalho, direitos
trabalhistas e na sequência disse do que o sindicato ofe-
rece aos associados nas áreas da saúde, médica e odonto-
lógica, através da comunidade Apoio à Vida, convênios a
custos subsidiados e que podem ser parcelados, com
laboratórios e clínicas radiológicas e outras.

Comentou sobre os cursos de formação e qualificação
profissional, escola de informática e do andamento das obras do Centro de Lazer, Esportes e
Qualificação profissional que está sendo construído na continuidade da Avenida Guaiapó. Enquanto
os trabalhadores votavam Epifânio conversava com outros sobre temas do interesse dos
trabalhadores.

Na manhã de sábado, 15 de Novembro, no
Ginásio de Esportes do SESI, foi realizada a
disputa pelo título do 5º Campeonato de Futsal
promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de
Maringá. Presentes os diretores Walmir Q. Dias,
de Esportes e Nivaldo Zanata, que representaram
o presidente Epifânio.

A final reuniu as equipes da Fhama Steel
Produtos Siderúrgicos e BR Equipamentos/
Paranaguá/Guaicurus, vencida pela Fhama por

Metalúrgicos da USICAMP renovam Banco de Horas

Fhama Steel vence o campeonato de Futsal dos metalúrgicos

2 X 1, em jogo com lances emocionantes. Após
houve a entrega da premiação até o 4º colocado

Classificação: Campeão: Fhama Steeel Pro-
dutos Siderúgicos, Vice: BR Equipamentos/Para-
naguá/Guaicurus, 3º Rodobéns/Beto Veículos/
Seg. Amaral e 4º, ZM Bombas/Riscoftec. Go-
leiro menos vazado: Cleverton W. A. Almeida,
da BR Equipamentos; artilheiro Helton A. Naka-
kura, da Fhama Steel.  O evento foi organizado
pela Promovol Eventos -  Dorival Volpato.

Campeão Vice Campeão


