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Convênio com rede de farmácia

No mês de Outubro a Sigmaplasth firmou parceria com mais uma rede de farmácia.
A Droga Leste é uma rede predominante na região Leste de São Paulo, que trabalha com
medicamentos de boa qualidade, bons descontos, agilidade e facilidade na entrega de produtos.
São três unidades que estão disponíveis para nos atender, além do Disk Entrega para quem
não quiser sair de casa. Os procedimentos de cobrança são os mesmos das demais. Desconto em
uma única parcela com fechamento da folha dia 20 de cada mês.
Aproveite mais esse benefício que a Sigmaplasth preparou pra você!

Ações corretivas – Pesquisa de Clima 2009-2010

Como todos sabem, a Sigmaplasth promove anualmente uma Pesquisa de Clima a fim de avaliar diversos aspectos,
dentre eles, o clima organizacional e seus pontos de melhoria. Nossa última pesquisa atingiu um índice satisfatório de 90%,
mas fomos atrás dos 10% que faltaram para entender quais os pontos de melhoria que precisamos dar atenção para
conseguirmos chegar a 100% de satisfação.
Realizamos algumas ações corretivas em atenção aos pontos mencionados na Pesquisa e no mês de Novembro,
fizemos uma apresentação aos funcionários sobre todos os quesitos de atenção, as ações realizadas e os planos de ação para
demais questões. Dessa forma, todos ficaram interados sobre o que foi e o que está sendo feito para que a Sigmaplasth
consiga atingir o objetivo de 100% de satisfação que impacta diretamente no clima organizacional e no bem estar de seus
funcionários.

Responsabilidade Social

Visando a participação de todos os funcionários na elaboração de sugestões, críticas, denúncias, etc., foram
instaladas duas caixas de sugestões em lugares estratégicos para facilitar o acesso de todos. Uma caixa foi instalada no
Refeitório e a outra foi instalada no setor de Logística.
Usando a caixa de sugestões, os funcionários não precisam se identificar e podem participar de diversas formas, com
elaboração de sugestões de melhorias, pleitos, denúncias, dentre outras maneiras para ajudar a manter sempre um bom
ambiente de trabalho.

Manual de Integração do Funcionário

O manual de Integração está de cara nova!
Mais interativo e completo, o Manual foi apresentado a todos os funcionários através de um
treinamento, onde foram explicados todos os tópicos, direitos, deveres e as novidades do manual,
tais como: Processos do Sistema Integrado de Gestão, Perfil do estilo de liderança, Pesquisa de clima,
dentre outras novidades.
O manual foi montado em forma de livreto para facilitar a leitura dos funcionários, quando
houver necessidade de buscar ou confirmar alguma informação ou mesmo para fazer uma reciclagem
de maneira interativa.
Boa leitura!

Datas Comemorativas: Dia das Crianças
12 de Outubro – Dia das crianças

A Sigmaplasth se preocupa com o bem estar de crianças e adolescentes e não apóia trabalho infantil, abuso infantil
e nenhum tipo de ação que possa prejudicar e/ou interferir no crescimento saudável de uma criança. E nesse dia tão feliz, os
representantes de Responsabilidade Social da Sigmaplasth prestam uma homenagem às crianças de todo o mundo desejando
que a alegria e a pureza de ser criança brilhem dentro de vocês.
Estudem muito, brinquem bastante e curtam esse período tão especial.
Feliz dia das crianças!
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Contratações

Com a chegada de novos clientes/produtos e consequentemente o aumento das demandas, a Sigmaplasth entrou em um
período, no qual houve necessidade de aumentar seu quadro de funcionários para continuar e atender seus clientes com
excelência.
No mês de Setembro, foram realizadas contratações para os setores de injeção, logística, portaria e P.C.P. Uma verdadeira
equipe para somar ao time da Sigmaplasth e garantir a seus clientes, produtos de qualidade, entrega rápida e prazos cumpridos.
Para o setor de injeção foram contratados os funcionários:
Aldieri Ferreira, Carlos Alberto Batista, Dissione Gonçalves dos Santos, Marcos Freire de Aguiar, Nelson Guzella e Ricardo de
Sousa Araújo.
Para os setores de P.C.P, logística e Portaria, seguindo essa ordem: Renato Pereira Perissatto, Paulo Henrique dos Santos
Santana e José Roberto Rodrigues Reis.
À todos vocês, a Sigmaplasth deseja boa sorte, sucesso, muitas conquistas e realizações profissionais. Temos certeza que
vocês se adaptarão ao nosso ambiente profissional e aproveitamos para dizer que estamos à disposição para fazer com que isso se
torne possível.
Sejam todos bem vindos!
No mês de Dezembro, iniciou suas atividades na Sigmaplasth como recepcionista a Srta. Mariane Freitas Taveira. Após um
longo processo seletivo, Mariane foi escolhida por sua simpatia e carisma que conquistou a todos.
Mariane, seja bem vinda a Sigmaplasth! A Recepção de uma empresa é o passo inicial de uma carreira profissional. Aqui,
você encontrará ferramentas que lhe ajudarão a se desenvolver tanto no aspecto profissional como pessoal. Aproveite essa
oportunidade, busque seu crescimento e desenvolvimento e conte com a Sigmaplasth para o que precisar. Estaremos à sua
disposição.
Boa sorte!

Melhorias

No mês de Setembro, o setor de logística levantou a necessidade de realizar algumas mudanças
no galpão, viabilizando facilitar o acesso de caminhões para carga e descarga dos produtos.
Foi construída uma cobertura de estrutura metálica diretamente no
acesso dos caminhões para realização de carga e descarga, com o intuito de
evitar a exposição de caixas e materiais às oscilações do tempo: chuvas, garoas e
até mesmo o sol muito forte. Com isso, foi possível otimizar o tempo, já que em
dias de chuva a dificuldade de realizar carga e descarga se tornava maior.
Parabenizamos o setor de logística e os demais setores envolvidos nesse
processo de melhoria.
CAMPANHA CONTRA O DESPERDÍCIO

Por: Vinicius Dantas Pereira

A Sigmaplasth preocupada com o meio ambiente, através de melhorias, lançou em meados de
Outubro de 2007 a ''Campanha Contra o Desperdício'', objetivando assegurar o ritmo de crescimento
aliada à necessidade cada vez maior de buscar vantagens competitivas no mercado, tornando
imprescindível a otimização dos recursos internos com sustentabilidade para as nossas metas.
Na ocasião, foram recebidas diversas sugestões de redução de desperdício, todas foram
estudadas e algumas implantadas, tais como: Prot – Energy (Filtro de linha), Secador de mãos, Sensores de presença, Torneiras
inteligentes, entre outras;
Em 2011, a Sigmaplasth estará reativando e incentivando os colaboradores a reduzir ou eliminar qualquer forma de
desperdício (tempo, água, papel, energia elétrica, etc), portanto, a participação de todos é de extrema importância, assim a
Sigmaplasth poderá fornecer mais recursos para os colaboradores e aumentar o compromisso com o meio ambiente.
Toda idéia é bem vinda!
Para enviar sugestões, siga um dos procedimentos abaixo:
•
Preencha o formulário da campanha, que se encontram no refeitório e recepção e deposite em qualquer caixa de sugestão,
disponibilizadas em pontos estratégicos da Sigmaplasth, ou;
•
Mande e-mail para vinicius@sigmaplasth.com.br;
Um pequeno passo para você, pode ser um grande avanço para a Sigmaplasth.
www.sigmaplasth.com.br
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Festa de Confraternização 2010

No dia 04 de Dezembro, a Sigmaplasth realizou sua festa de confraternização de 2010. O evento foi em
Atibaia no Sitio São Benedito, nossa festa contou com diversas atrações: campeonato de futebol, 3 piscinas,
playground com direito a piscina de bolinha e pula-pula, muita música, caricaturistas, churrasco, cachorro quente o
dia todo, sorvete, amigo secreto e muita diversão.
Com a presença dos funcionários, seus cônjuges e filhos, todos tiveram um dia diferente e divertido.
A Sigmaplasth agradece a presença de todos e aproveita para agradecer em especial a seus funcionários
pela dedicação e esforço em mais um ano de trabalho. 2010 foi um ano de realizações, mudanças e conquistas e
todos vocês fizeram parte disso.
Que em 2011 consigamos alcançar mais vitórias juntos.
Vejam algumas fotos de recordação desse dia:
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Promoções
PROMOÇÕES – Setor Injeção

No mês de dezembro, tivemos três promoções no setor de Injeção.
Os funcionários Ricardo Lourenço Westin e Ricardo Peixoto de Oliveira
iniciaram suas atividades na Sigmaplasth no mesmo dia, no mês de junho de
2010. Ambos começaram no cargo de Auxiliar de Produção e no período de 06
meses adquiriram experiência na função, fizeram o curso de Preparador e
Regulador de Injetora para Plástico, ministrado pelo SENAI em parceria com a
Sigmaplasth, e foram avaliados por seu líder com o perfil potencial de ½ Oficiais
de Injetora. Por todo esse contexto, foram promovidos ao cargo a partir de 01 de
Dezembro.
Ainda no setor de Injeção, tivemos a promoção do funcionário Aldieri Ferreira, que
iniciou suas atividades no mês de Setembro como ½ Oficial de Injetora e após 3 meses foi
promovido ao cargo de Oficial de Injetora.
Aldieri foi contratado por obter uma vasta experiência no setor de Injeção plástica, e
por essa razão, rapidamente conseguiu se adaptar a suas novas atividades na Sigmaplasth e
consequentemente conquistou o cargo de Oficial de Injetora.
Aos três, a Sigmaplasth gostaria de parabenizar e agradecer pelo empenho e
desenvolvimento demonstrados ao longo desses meses e dizer que vocês não devem parar
por ai. Ainda há muito a ser conquistado e estamos contando com vocês.
PROMOÇÃO – Setor financeiro
O Setor financeiro também teve uma promoção no mês de Dezembro.
Após quase nove anos de empenho, esforço profissional e dedicação em buscar novos
conhecimentos, a funcionária Franceline Lourenço Pido chegou ao cargo de Encarregada
Administrativa e Financeira. Até chegar ao merecido cargo, foram alcançados diversos
degraus, cargos e funções para que nesse período fosse colhido toda a experiência e as
competências necessárias para que em 01 de Dezembro a Franceline se tornasse
Encarregada.
Com esse cargo vieram novas responsabilidades e uma grande equipe a ser liderada.
Franceline, parabéns por essa promoção! A Sigmaplasth está apostando em você,
estando certa de que você não terá dificuldades em subir mais esse degrau.
PROMOÇÃO – Setor Almoxarifado
O setor de almoxarifado ganhou mais um integrante.
Evandro Gonçalves Romão Junior, trabalhava no setor de injeção como Oficial de
Injetora desde 2009 e em outubro de 2010 foi convidado a trabalhar no setor de
Almoxarifado. Por já ter noção da rotina do departamento, possuir curso de informática e
outras habilidades e competências, Evandro foi promovido ao Cargo de Auxiliar de
Almoxarifado Junior
Evandro, parabéns pela promoção! Desejamos que você continue crescendo e se
desenvolvendo para conquistar novos caminhos.
www.sigmaplasth.com.br
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Sistema de Gestão Ambiental
Com perguntas pertinentes ao Sistema de Gestão Ambiental, a funcionária Nelcy
Rodrigues da Silva entrevista a Representante do SGA, Franceline Lourenço Pido. Confira
a entrevista na íntegra e aproveite para saber um pouco mais sobre o SIG da
Sigmaplasth.

Nelcy: Como foi seu primeiro passo,
para assumir essa responsabilidade
sobre o meio ambiente?
Franceline: Primeiramente senti-me
muito honrada com o convite e com
a
oportunidade
de
agregar
conhecimento sobre um assunto de
extrema
importância
e
responsabilidade.
Sabia que esta, seria uma
atividade complementar e que teria
que
acrescentar
as
demais
atividades já exercidas em minha
rotina de trabalho.
A princípio foi dado
continuidade aos trabalhos já
iniciados pela ex-representante
ambiental,
verificando
oportunidades
de
melhorias,
implantando novos projetos e
campanhas e adequando a empresa
de acordo com as Legislações
Ambientais existentes.
Nelcy: Como era a empresa antes
de adotar um compromisso
ambiental?
Franceline: Desde que a empresa
resolveu implantar um Sistema de
Gestão Ambiental já se passaram 6
anos. Considerando que a empresa
tem cerca de 25 anos de existência,
o compromisso com o meio
ambiente é algo relativamente
novo.
Infelizmente
no
Brasil
assuntos relacionados ao meio
ambiente ainda é algo em expansão,
talvez pelo fato do Brasil se tratar de
um país subdesenvolvido não tendo
como prioridade em seu plano de
governo um efetivo compromisso
ambiental. As décadas de 70, 80 e
Página 6

90 foram o despertar das nações
para a preocupação com o meio
ambiente, tendo a participação
principalmente de países ricos. Em
contra partida são os países ricos ou
chamados países desenvolvidos
considerados mundialmente os
principais causadores de danos
ambientes.
Como o assunto ainda é
algo em desenvolvimento no país,
na Sigmaplasth também não é
diferente. Antes de ser implantado
um sistema ambiental na empresa,
a mesma não tinha as melhorias
hoje apresentadas. Não havia um
representante designado para a
execução de tarefas relacionadas ao
meio ambiente, implantação de
projetos
e
campanhas
e
documentações específicas para o
andamento de um sistema de
Gestão Ambiental. No entanto,
ainda há muito que ser feito.
Nelcy: Quais foram as mudanças
depois da implantação do SGA
(Sistema de Gestão Ambiental)?
Franceline: Foram muitas as
mudanças após a implantação do
SGA. Primeiramente foi nomeado
um
Representante
Ambiental,
alguém responsável pelos assuntos
pertinentes ao Meio Ambiente e
responsável pela gestão do sistema.
Isso facilita também a comunicação
com os funcionários e demais
interessados, onde a partir deste
momento passaram a ter uma
pessoa que poderiam se reportar
diretamente
para
tratar
especificamente deste assunto.
Foi implantado um sistema
de Gerenciamento de Resíduos,
Sigma News

dando
um
tratamento e destinação final
adequado aos diversos tipos de
resíduos gerados dentro da
empresa. Para isso os resíduos são
separados e segregados de acordo
com suas características. Os
resíduos recicláveis são doados a
cooperativas, onde além de fazer a
reciclagem, a empresa ajuda a gerar
renda e o crescimento da economia.
Os resíduos comuns/orgânicos
denominados
rejeitos
são
encaminhados para aterro sanitário
devidamente adequado. Os resíduos
industriais e hospitalares, ou
resíduos Classe I, por serem
considerados altamente perigosos e
contaminantes ao ser humano e ao
meio ambiente, são encaminhados
à incineração.
As lâmpadas também são
destinadas às empresas específicas,
onde tratam seus elementos
reutilizando o mercúrio e o vidro.
As pilhas e baterias são
armazenadas em papa-pilhas e
encaminhadas para destinação final
correta. Os demais resíduos como o
óleo e madeiras são comercializados
e reutilizados.
Para que tudo isso seja feito
existe uma legislação especifica
(NBR 10.004) onde através dela,
temos diretrizes de como implantar
um sistema de gerenciamento de
resíduos sólidos. Para atendermos
esta e outras legislações, também é
preciso ter uma série de
documentações expedidas por
órgãos como o da CETESB, por
exemplo.
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Sistema de Gestão Ambiental
Ainda com relação às
melhorias implantadas, os veículos
automotores a óleo diesel da
empresa
(caminhões),
são
semestralmente inspecionados por
empresas direcionadas pela CETESB,
para obter certificação de que não
estão soltando fumaça preta e
consequentemente não poluírem o
meio ambiente.
Além
das
campanhas
existentes com relação ao consumo
consciente do uso de água, a
empresa instalou um equipamento
para tratamento de água industrial
chamado Polarizador.
O tratamento de água
industrial, tornou-se ecoeficiente. A
Ecoeficiência é um conceito que
sugere uma combinação entre
eficiência dos recursos (levando a
produtividade e lucratividade) e
responsabilidade ambiental. Com
esta melhoria, não é mais preciso
encher e esvaziar a caixa da água
várias vezes desperdiçando milhares
de litros de água. Este equipamento
elimina a incrustação, corrosão e
qualquer tipo de bactéria tratando
permanentemente a água e
reduzindo seu consumo.
A
empresa
também
promove comemorações no dia do
meio ambiente e campanhas de
conscientização como por exemplo,
o reuso de óleo de cozinha.
Recentemente foi instalado um eco
ponto para que nossos funcionários
possam fazer o descarte correto
deste resíduo que contamina
facilmente a água.
Nelcy: Quantos aterros sanitários
existem em São Paulo?
Franceline: O município de São
Paulo possui sete aterros sanitários.
Cinco aterros estão desativados por
sua capacidade já estar lotada. Os
mesmo são mantidos em constante
www.sigmaplasth.com.br

vigilância e manutenção, pois os
aterros produzem biogás e chorume
por 10 a 20 anos. Dessa forma, um
aterro necessita de cuidados por
muitos anos, mesmo depois de ter
sido saturado de lixo.
Os dois aterros Sanitários
ainda ativos são os aterros
Bandeirantes e Sítio São João. Cada
um recebe, em média, 5.000
toneladas de lixo por dia. Estão com
a capacidade quase esgotada.
Nelcy: O que podemos fazer dentro
de uma empresa, onde as pessoas
são diferentes uma das outras?
Franceline: Este é um aspecto muito
importante,
diria
até
que
fundamental.
Para
o
bom
funcionamento de um sistema
ambiental, a atuação das pessoas é
imprescindível, pois através de suas
ações ecologicamente corretas o
sistema certamente se tornará
eficaz.
Claro que, lidar com o ser
humano não é tarefa facial, tendo
em vista que, muitos têm culturas e
pensamentos já formados com o
decorrer da vida.
Tentamos
fazer
estas
quebras de paradigmas através de
treinamentos, monitoramento e
conscientização ambiental.
Nelcy: Qual o método mais fácil de
implantar esta gestão, para que
todos tenham a mesma visão pelo
meio ambiente?
Franceline: Acredito que constantes
treinamentos levando informações
e conscientização aos indivíduos. Os
problemas ambientais são sérios e
alguns podendo ser até irreversíveis.
Precisamos mostrar que
este é um problema de cada
cidadão e excluir este pensamento
de que apenas grandes indústrias ou
Sigma News

organizações podem fazer algo para
remediar o mal já feito. Este é um
problema que afeta a cada um de
nós e consequentemente nossas
futuras gerações.
Também
acredito
que
projetos ambientais, campanhas de
conscientização
ambiental
e
propagandas
promovidas
pelo
Governo atenderiam uma maior
massa de pessoas, fazendo com que
elas revejam conceitos e atitudes.
Mas, infelizmente como disse
anteriormente, está ainda não é
uma das prioridades de nosso
governo.
Nelcy: Para montar uma empresa
empenhada em ações ambientais a
sua localização é um ponto
importante?
Franceline: Acredito que sim.
Principalmente para empresas que
almejam a certificação ISO 14.000.
O espaço físico e a localização
geográfica de onde a empresa está
localizada são fatores a serem
analisados.
A região onde estamos, no
Parque Industrial São Lourenço,
apesar de ser um pólo industrial é
uma área “esquecida” pelas
prefeituras. Um bom exemplo disso,
é que apenas tivemos esgoto
canalizado recentemente há um
pouco mais de 2 anos.
Grandes ações ambientais
exigem espaço físico maiores,
aspectos este que também não
somos favorecidos.
Certamente,
caso
futuramente a empresa tenha
intenções de obter uma certificação
da ISO, um dos primeiros aspectos a
serem vistos é a possibilidade de
escolher outra região ou até mesmo
outra cidade.
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5ª SIPAT SIGMAPLASTH

Cuidar da saúde é primordial, especialmente nos dias de hoje quando passamos horas em frente ao computador ou
operando uma máquina.
Devemos nos preocupar com o trabalho, isto é certo, mas também precisamos nos preservar para podermos
aproveitar os frutos que dele virão.
A partir dessa filosofia, a Sigmaplasth promove sua 5ª SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO
TRABALHO, reunindo especialistas entre os dias 18 à 22 de outubro de 2010, para falar sobre assuntos pertinentes a Saúde e
Segurança do trabalhador.

Palestra Motivacional

No dia 18/10/10, o palestrante Mauricio Louzada apresentou a palestra motivacional: Craques em
Segurança. A palestra faz uma comparação ao futebol que é o esporte mais popular do mundo.
Uma das principais características deste esporte é a coletividade, onde para se conquistar um título,
é necessária a união de todos os integrantes do time rumo a um único objetivo.
Na abertura desta palestra, o palco é transformando em um vestiário e o palestrante, devidamente uniformizado
como técnico de futebol, orienta a equipe sobre as estratégias do jogo. Quem é o adversário? Os atos e comportamentos
inseguros. De uma maneira divertida e didática, os funcionários firmaram seus conceitos sobre segurança em uma analogia
com o futebol. Uma oportunidade única de falar sobre Segurança de uma maneira inovadora, sem perder o conteúdo e com
a certeza de que os conceitos jamais serão esquecidos pelos participantes.

Projeto Ação Saúde

Em parceria com a rede de Farmácia Droga Leste, os funcionários da Sigmaplasth passaram
pelo procedimento de aferição de pressão, teste de Glicemia e Teste Capilar. Os resultados
ficaram prontos na hora!
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Doenças Sexualmente Transmissíveis

No dia 19/10/10 foi a vez do CTA São Mateus - Centro de Testagem e Aconselhamento. Durante mais um ano,
o CTA esteve presente apresentando a palestra sobre DST’s e realizando a coleta de exames de HIV/Sífilis/Hepatite B
e C. Neste ano, teve o diferencial do Teste Rápido de HIV, onde os funcionários ficaram sabendo na hora o
resultado de seu exame.

Acidentes no Trabalho

Em 20/10/10, a Silsegt Assessoria esteve na Sigmaplasth abordando o assunto
Acidentes no trabalho.
A Técnica de Saúde e Segurança abordou a necessidade do uso de EPI’s Equipamento
de Proteção Individual, falou sobre os tipos de acidente do trabalho, acidentes que provocam lesão corporal ou
perturbação funcional causando morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade do
trabalhador para o trabalho, entre outros assuntos. Veja as fotos do Presidente da CIPA, Vinicius Dantas e a
participação do funcionário Marcos Adriano, durante a demonstração de como usar o EPI.
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Peça Teatral

Em 21/10/10, tivemos a peça teatral Show do “Chico Santos” proporcionada pelo
grupo teatral Cena 2.
O teatro contou a história do fantástico Chico Santos, que recebe em seu programa
“Portas da Segurança”, o desastrado “Mario Pidão”, que conseguiu sofrer um acidente no
trabalho, outro no Lar e outro no trajeto, devido a sua enorme imprudência! Mario vai ao programa esperando ganhar
um corpo novo, mas acaba saindo de lá, com a consciência da importância da segurança em todos os setores da sua
vida!
Em seguida ele inicia o programa “Show do Pinhão”, onde alguns funcionários foram convidados a responder
assuntos sobre acidentes que podem ocorrer dentro da empresa. Foi um show super interativo, onde os atores
brincaram o tempo todo com os participantes, abordando temas como segurança no trabalho e segurança no lar.
Humor ágil e inteligente, que arrancou risos e proporcionou conscientização à todos os funcionários!

Qualidade de Vida

Para encerrar a Semana da SIPAT, o Grupo Saúde Mais esteve na
empresa no dia 22/10/10, abordando o assunto qualidade de vida, stress,
infarto, Alcoolismo, tabagismo, hipertensão, obesidade, diabetes e
sedentarismos.
A palestra teve como objetivo, fazer
com que todos entendam a necessidade de
praticar exercícios, os males que os vícios podem trazer a saúde e como obter uma vida
mais saudável, começando por atitudes simples que fazem toda a diferença para a
melhoria na qualidade de vida.
Ao final, o grupo Saúde Mais divulgou exemplares de livros sobre o tema
qualidade de vida que ficarão disponíveis caso os funcionários tivessem o interesse em
adquirí-los.
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Confraternização e encerramento da SIPAT

Durante toda a semana, a Sigmaplasth realizou sorteios de diversos brindes
como livros, computador, TV, Playstation, aparelhos celulares e viagem para seus
funcionários.
Ao final, em comemoração ao sucesso do evento, a empresa proporcionou um
grande churrasco onde todos os funcionários participaram e se confraternizaram!
Nós integrantes da CIPA, não podemos deixar de agradecer a todos pela
participação desse evento tão importante. Esperamos estarmos cumprindo com a
missão a nós designada, que é promover a Conscientização e manter um ambiente
seguro e saudável de se trabalhar.
Contem
sempre
conosco.
Estamos
trabalhando por vocês!
À Comissão
Presidente - Vinicius Dantas Pereira
Vice-Presidente – Geraldo Antonio Trindade
Secretária – Franceline Lourenço Pido

SORTEIO SIPAT 2010

R

“ icardo Soares foi o ganhador do grande prêmio
sorteado pela Sigmaplasth durante a SIPAT”

Durante

a realização da 5° SIPAT da Sigmaplasth, os
funcionários foram surpreendidos com um super prêmio que seria
sorteado no último dia do evento!
Ao responderem todas as atividades do almanaque de Saúde e Segurança corretamente, os
funcionários participantes concorreram ao sorteio de um final de semana com acompanhante em
um Hotel Fazenda em Serra Negra.
A empresa escolheu a semana de Prevenção de Acidentes para proporcionar a um de seus funcionários um final de
semana de descanso e relaxamento no Hotel Fazenda Vale do Sol, localizado na Estância Hidromineral de Serra Negra, região
montanhosa da Serra da Mantiqueira, com excelente clima e contando com uma completa infra-estrutura.
Confira o final de semana usufruído pelo funcionário Ricardo e sua acompanhante.
Participe você também das atividades proporcionadas durante a SIPAT, quem sabe você pode ser o próximo ganhador!
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Curso de Brigada de Incêndio

Em 28/12/2010 a equipe de Brigadistas da Sigmaplasth que fará parte da Gestão
2011, participou do treinamento de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros ministrado
pela empresa Águia de fogo.
Durante o treinamento, os
participantes além de obterem a parte
teórica também realizaram a parte prática, onde
puderam aplicar os conhecimentos adquiridos.
A equipe de Brigadistas da Sigmaplasth, além
de participarem anualmente do curso, também
realizam constantemente simulados a fim de estarem preparados para uma
situação de emergência.
Esperamos não precisar, mas caso um dia seja preciso, a equipe da
Brigada estará pronta para ajudar!
Contem Conosco!

Área de Fumantes

Em dezembro foi realizada a alteração no local da área de fumantes.
Antes localizada nos fundos da área da logística, um local onde pessoas não fumantes
também tinham acesso e por ali circulavam. O Representante de Saúde e Segurança Vinicius
Dantas Pereira, afirma que esta alteração foi a forma de garantir proteção à saúde do fumante
passivo, afetado ao aspirar a fumaça expelida pelos fumantes e sujeito a desenvolver doenças
graves, como o câncer de pulmão, por exemplo. Agora a área de fumantes está localizada em uma área mais isolada, próxima
a área da Churrasqueira.
Enfatizamos que a Sigmaplasth não apóia o fumo e promove dentro de suas SIPAT’S palestras de conscientização
sobre o tabagismo.
Faça como a Funcionária Juliana Montovan. Ex-fumante a 1 ano, fumava 1 maço de cigarros por dia, parou a
tempo quando percebeu os males que o vício estava lhe causando.
A Sigmaplasth lhe parabeniza por sua força de vontade. Sabemos que não é fácil, mas você conseguiu!

Dia Mundial Contra a AIDS

Em 1° de Dezembro de 2010 comemoramos o dia Mundial de Prevenção contra a AIDS!
Neste dia a Sigmaplasth em conjunto com a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no
Trabalho, promoveu uma campanha Contra AIDS com o objetivo de apoiar a desconstrução do preconceito
sobre pessoas que vivem com o vírus HIV no Brasil, além da conscientização de todos sobre comportamentos
seguros de prevenção contra a Aids.
Durante todo o dia, ficou disponível um stand montado, onde os integrantes da CIPA distribuíram panfletos
explicativos e mais de 1.300 preservativos à todos os funcionários e visitantes.
A AIDS não mostra a cara. Previna-se, não discrimine!
GARANTIA DA QUALIDADE

Por: Roberto Peixoto

Auditoria de Manutenção Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001:08

Nos dias 21 e 22 de dezembro de 2010, passamos por mais um ciclo de auditoria por parte da certificadora SGS
representada pelo auditor Sr. Sidney Zampirolli. Durante a auditoria não foram registrados desvios nos processos auditados. O
resultado da auditoria foi positivo, reforçando a aderência e evolução do Sistema Gestão da Qualidade Sigmaplasth com os
requisitos da norma, fruto de empenho e comprometimento de todos envolvidos.
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Investimento Setor Produtivo

Em

virtude dos novos produtos adquiridos no segundo semestre de 2010, a
Sigmaplasth consolidou alguns investimentos no setor produtivo entre os meses de
setembro e dezembro de 2010:
Máquinas Injetoras: Aquisição de três máquinas injetoras novas (Nºs 25, 26 e 27) sendo
as duas primeiras com capacidade de 170 toneladas de força de fechamento e a terceira
com capacidade de 220 toneladas. Estas máquinas oferecem as seguintes vantagens em
relação às substituídas:
• Maior economia no consumo de energia;
• Mais recursos de regulagem tornando o processo de injeção mais confiável, repetitivo e simplificado;
• Maior dimensão interna (entre colunas) e maior força de fechamento (as substituídas tinham capacidade de 100
ton.) o que possibilita a produção de moldes de maiores dimensões e maior número de cavidades, o que aumenta
nossa vantagem competitiva para novos projetos.
Máquina Hot-Melt: Adquirida para processo de aplicação do espelho que compõe o estojo
de maquiagem Color Trend (Cód. 949,0) que passamos a fornecer ao nosso cliente a partir de
setembro.
Máquina Rotuladora p/ Aplicação de Etiqueta: Adquirida para o processo de aplicação
de etiqueta no Cartucho Accordes (Cód. 919,0) que vinha sendo realizado manualmente por duas pessoas. Com a
introdução da máquina esta operação se tornou semi- automática realizada por uma pessoa.
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Por: Roberto Peixoto

Novos Produtos

No

mês de dezembro foi confirmado mais um negócio com Cliente Avon para
fornecimento de um novo produto.
Trata-se de uma tampa que será utilizada na Colônia Infantil Princess Cologne da linha
Disney. Neste desenvolvimento contamos mais uma vez com a parceria e pró atividade da
Pirâmide Moldes que atuou na elaboração do projeto e construção do molde, aproveitando a concepção
do molde inativo cód. 124,0. Inicio de fornecimento programado para janeiro/11.
NOVO PRODUTO - CÓD. 158,0

Tratamento Acústico e Mudança de Lay-out nos setores PCP e Técnico

Com base nos resultados do relatório de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) que apresentou nível
de ruído acima do recomendado, no mês de setembro foi realizado um tratamento acústico no forro do mezanino que
compõe os setores de P.C.P, Qualidade e Desenvolvimento a fim de reduzir o nível de ruído em acordo com o recomendado
na NR17 para setores em que são realizadas atividades intelectual. Também nesta oportunidade o local passou por uma
reestruturação no lay out onde ocorreu uma melhor distribuição do espaço físico entre os setores.
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Gestão Participativa entrevista : Mariane Taveira (Recepcionista)

Mariane Taveira - Recepcionista

Suelen: O que mais te impactou positivamente ao ingressar no quadro de colaboradores da
Sigmaplasth?
R: A organização da empresa, o relacionamento, a educação dos funcionários e o valor que a empresa
oferece, tanto nos benefícios quanto profissionalmente.
Karla: Quais são suas expectativas profissionais para daqui 3 anos?
R: As minhas expectativas para daqui três anos, é estudar e com certeza crescer juntamente com a
empresa, conforme as oportunidades que ela for me proporcionando.
Franceline: Mariane, sua contratação foi realizada em meados de dezembro, véspera de natal e ano novo. Como foi pra
você, saber que começaria o ano de 2011 cheio de renovações? Como você enxerga a Sigmaplasth e o setor em que está
trabalhando?
R: Começar o ano com renovação pra mim sinceramente eu não esperava, mas eu acredito realmente que Deus faz as coisas
certas na hora e no dia certo. Confesso que fui surpreendida quando consegui arrumar emprego no final de ano, mas eu
acredito que está sendo uma das melhores conquistas da minha vida. E em relação a Sigmaplasth eu a enxergo realmente
como uma família, que dá oportunidade para os funcionários, sempre resolvendo as necessidades e dificuldades da melhor
maneira possível e acolhendo uns aos outros de coração e braços abertos. Agora em relação ao setor da recepção, eu sempre
gostei por ser uma pessoa muito comunicativa, e com as ótimas condições de trabalho que a Sigmaplasth me oferece me sinto
melhor ainda. Sei que serei valorizada.
Jose Carlos: Para mim, você vem conquistando o seu espaço. Com a sua humildade, simplicidade e simpatia, vejo em VOCÊ
um potencial grande. O que você almeja para o seu futuro profissional na empresa e para sua vida pessoal?
R: Para minha vida profissional eu almejo estudar e crescer profissionalmente junto com a empresa e com os funcionários que
estão crescendo. Para minha vida pessoal eu almejo ter muita saúde para eu continuar alcançando minhas conquistas, e ter
uma vida bem estabilizada.
Cida: Mariane.... Num contexto geral, que nota você daria de 0 a 10 para a empresa Sigmaplasth e por quê?
R: Eu dou nota dez, porque de todas as empresas que já trabalhei, nenhuma delas tem a organização que a Sigmaplasth tem.
Na minha opinião, para a empresa ser produtiva e crescer, deve atender ao requisito de uma boa organização e este é um
dos pontos da Sigmaplasth que me chama muito atenção, por isso, dou nota 10.
Diogo: Mariane se você pudesse fazer algumas mudanças o que mudaria?
R: Para ser sincera, eu colocaria um bebedouro na recepção para atender melhor os clientes e fornecedores e também
mudaria os ambientes da empresa que em determinados lugares são um tanto quanto quentes. Como sou nova na empresa,
não sei se já tentaram realizar estas mudanças, mas se eu pudesse tentaria realizar.
ANIVERSARIANTES
SETEMBRO
JOSÉ CARLOS/ KARLA CATARINY – 02/09
EVANDRO GONÇALVES – 06/09
MARIA ALVES – 08/09
MAXWELL RODRIGUES – 11/09
MARIA APARECIDA – 14/09
GILSON OLIVEIRA/MARCOS BUENO – 15/09
NELSON GUZELLA – 24/09
IZELITA LINO/ DISSIONE GONÇALVES – 27/09
NOVEMBRO
GERALDO LOPES – 06/11
MARIA PAULEANE – 14/11
MARIA ASTROGILDA – 18/11
ALCIDENISIO DIAS – 19/11
KAUE PEREIRA – 24/11

Por: Karla Catariny

OUTUBRO
MARIA DA CONCEIÇÃO – 06/10
BEVILACQUA BATISTA – 08/10
SUELEN MAK – 10/10
RICARDO WESTIN – 15/10

DEZEMBRO
ALDIERI FERREIRA – 16/12
MARIA DO SOCORRO – 19/12
MAURO MOCCIA – 23/12
JOSÉ ROBERTO – 29/12

Não Jogue este artigo em vias públicas. Respeite o Meio Ambiente!
Página 14

Sigma News

www.sigmaplasth.com.br

