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

Desde o dia 20 com duração até dia 24 de outubro, está sendo realizado um Curso sobre
Segurança Química no Auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá, contando com 40
participantes e uma carga de 35 horas aulas. O evento é ministrado por docentes da
FUNDACENTRO, no horário das 08:30 às12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.Na abertura o
presidente do sindicato, Epifânio Magalhães de Oliveira saudou os participantes e docentes
lembrando a satisfação do SindMetalúrgicos em poder sediar tão importante evento, em Maringá.

Nos três primeiros dias as aulas estiveram a cargo dos docentes Fernando Sobrinho, José
Possobon, Walter Pedreira, de São Paulo e Mey Rose, do Paraná. Os temas abordados versaram
sobre fundamentos e questões de segurança química, fontes, substâncias, NR-20 – inflamáveis,
trabalho em espaços confinados, convenções e acordos internacionais sobre segurança química,
nanotecnologia e prevenção de  acidentes químicos, dentre outros.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá
participou da SIPAT realizada na semana
passada, pelos membros da CIPA da Ferragens
Jordão Indústria Eletrometalúrgica, representado
pelo Técnico em Segurança no Trabalho Antonio
Carlos Higino, o Engenheiro de Segurança do
Trabalho Anderson E. Marco, o Consultor da
área, Thyago e o Assessor da Diretoria do
sindicato, Paulo R. Elias. Eles foram
recepcionados pelos membros da CIPA, pela
Gerente Financeira Vilma e pela Diretora da
empresa, Ariana Zadhi Jordão.

O Técnico e o Engenheiro durante 3 dias
ministraram treinamentos e palestras sobre
segurança, prevenção e combate a incêndio,
motivação, acidentes e doenças, todos
relacionados ao trabalho, enquanto o Consultor
Thyago respondeu às dúvidas dos trabalhadores
sobre a convenção coletiva, convênios médicos,
atendimentos através da Comunidade Apoio à
Vida, cursos de formação profissional e lazer e
esportes que o sindicato oferece aos associados.
Foram conferidos Certificados aos participantes.

A Ferragens Jordão há mais de 20 anos

Curso sobre Segurança Química no SindMetalúrgicos

SindMetalúrgicos presente na SIPAT da Ferragens Jordão

trabalha com alta tecnologia produzindo móveis
de metal que são comercializados em todo o
território nacional. Conta hoje com  25
metalúrgicos e se localiza no Conjunto Requião,
em Maringá-Pr.


