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“FUNCIONÁRIO BOM,
BOM, É FUNCIONÁRIO
FUNCIONÁRIO BEM INFORMADO.”

Saúde e Segurança:
CIPA: Confira a posse dos novos membros da CIPA
Curso de NR5 para cipeiros Gestão 2011/2012

Recursos Humanos:
Confira as Promoções existentes no 3° Bimestre de 2011
Nova parceria com ótica. Funcionários fazem exames de vista gratuito
Responsabilidade Social: Sigmaplasth promove campanha do agasalho
E mais... Reciclagem de manual de Responsabilidade Social

Desenvolvimento de Embalagem
Novos produtos para o 3° bimestre de 2011
Garantia da Qualidade
Confira resultados de auditoria realizada no 2° bimestre de 2011
Fique atento! Dias 27 e 28 de julho, auditoria interna Sigmaplasth

Entrevista: com Mauro Moccia – Planejamento e Controle de Produção
E mais... Responsabilidade Ambiental. 05de Junho, dia do Meio Ambiente! A Sigmaplasth dá dicas para
ajudar a preservar o meio em que vivemos
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Contratação

No mês de abril, tivemos a contratação de um profissional para o setor de Injeção que
não foi contemplada em nossa última edição (23ª).
O profissional Josimar Pereira Mourão foi contratado para integrar a equipe de Injeção
da Sigmaplasth como Auxiliar de Produção.
Josimar, esperamos que você consiga absorver da Sigmaplasth o máximo de
conhecimento possível, pois a empresa aproveitará de você todo o seu conhecimento
profissional. Com essa parceria, você com certeza terá desenvolvimento e crescimento em sua
carreira.
A Sigmaplasth lhe deseja boa sorte e sucesso!
Promoção

A Sigmaplasth é uma empresa que busca valorizar e reconhecer o desenvolvimento e
a capacitação de seus profissionais. Para isso, utiliza ferramentas de gestão que auxiliam os
líderes a avaliar o potencial de seus funcionários. Assim, conseguimos promover promoções
com base nessas ferramentas que nos apontam se os profissionais estão prontos para assumir
novos cargos e responsabilidades.
No mês de maio tivemos duas promoções nos setores de Faturamento e Conservação e
Limpeza.
A funcionária Damaris Almeida da Silva Lima, trabalha na Sigmaplasth há 8 anos. Ao
longo desses anos, ela veio se desenvolvendo e conquistando seu espaço. Do cargo de recepcionista passou a
Auxiliar Administrativa onde trabalhou no setor financeiro, depois foi promovida a Assistente
de faturamento. Em maio foi promovida a Assistente de faturamento Pleno.
Damaris, parabéns pela promoção. A Sigmaplasth continuará a te ajudar no que você
precisar para seu desenvolvimento profissional.
No setor de Conservação e Limpeza, o funcionário Silvio Gomes Junho foi promovido
ao cargo de Assistente de Limpeza Jr.
O Silvio trabalha na Sigmaplasth desde 2008 no setor de Conservação e Limpeza, até
então como Auxiliar de Serviços Gerais. Seu potencial foi notado pelo desenvolvimento de
suas atividades e pelo zelo com o qual ele realiza suas tarefas.
Silvio, parabéns pela promoção. A mesma foi reflexo do seu bom trabalho. Continue contando com a
Sigmaplasth para lhe ajudar no seu desenvolvimento profissional.
Capacitação de funcionário

Nos meses de Abril e Maio os profissionais do setor de manutenção realizaram o curso de “Reparador de
Equipamento Hidráulico e Pneumático Industrial” pelo parceiro SENAI.
O conteúdo adquirido nesse curso agregará mais conhecimento a esses profissionais e os ajudará a
desempenhar ainda melhor suas atividades.
Parabéns aos profissionais do setor por realizarem mais esse curso.
A Sigmaplasth reconhece a importância de seus profissionais terem uma boa capacitação profissional
através de uma instituição séria como o SENAI.
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Responsabilidade Social

No mês de maio realizamos nossa reciclagem do Manual de Responsabilidade Social da Sigmaplasth, a fim de
proporcionar aos funcionários atualização dos principais pontos desse tema que tem se tornado cada vez mais
importante dentro das organizações.







Trabalho Infantil
Trabalho forçado e compulsório
Saúde e Segurança
Liberdade de Associação e negociação coletiva
Discriminação
Dentre outros.

Já há alguns anos a Sigmaplasth mantém um Sistema de Gestão de Responsabilidade Social com o compromisso de
prover a seus funcionários respeito e boas condições no ambiente de trabalho, e também realizar um trabalho social
com a comunidade.
Nessa reciclagem abordamos os temas citados acima e discutimos algumas maneiras de fazer a diferença perante
nossos semelhantes.

Campanha do Agasalho Sigmaplasth

C

om a chegada do inverno (que resulta na queda de temperaturas), os meses de
Junho, Julho e Agosto são os mais frios do ano. Sabendo disso e considerando a triste
realidade de que muitas pessoas não tem condições de se proteger do frio, a Sigmaplasth
lançou a Campanha do Agasalho 2011.
As arrecadações foram feitas de 1 a 15 de Junho com a participação dos
funcionários. Após as diversas doações que recebemos, buscamos realizar a distribuição
para duas instituições. Uma instituição tem sua sede no Jabaquara e trabalha fazendo doações de roupas e comida aos
moradores de rua em diversos pontos de São Paulo. A outra, trabalha com atendimento gratuito a crianças, adolescentes e
jovens, ajudando-os em seu crescimento para compor uma sociedade mais justa, com igualdade e fraternidade.
A Sigmaplasth parabeniza a essas instituições por esse trabalho tão bonito e de grande impacto na sociedade e
espera que com esse pequeno gesto possa ter colaborado para levar momentos de alegria a muitas pessoas.
A seus funcionários, a Sigmaplasth agradece esse nobre gesto de solidariedade e fica feliz em poder contar com vocês
para realizar essas campanhas.

Novas Parcerias

A fim de proporcionar maior comodidade a seus funcionários, a Sigmaplasth firmou mais uma parceria. Dessa vez,
nosso novo parceiro é a Ótica Indaiá, que realiza exames oftalmológicos e confecção de óculos de grau, dentre outros
serviços.
Com essa nova parceria os funcionários poderão adquirir óculos de grau para si e seus dependentes na Ótica Indaiá e
solicitar parcelamento em até 5x com desconto em folha de pagamento.
A Sigmaplasth trabalha sempre em busca de maiores benefícios, conforto e comodidade a seus funcionários.

Dia das Mães

Mês de maio, mês das mães. O comércio antecipa a excitação desse dia fazendo com que os filhos criem
expectativas no que dar para suas mães, e faz com que as mães fiquem totalmente perdidas sem saber o que pedir e
tentando adivinhar o que vão ganhar.
Os restaurantes ficam com suas reservas lotadas. Almoçar às 16:00 é cedo nesse dia. Quem não consegue reserva,
tem que ir para o fogão, não tem jeito, o importante é não deixar as mães trabalharem em hipótese nenhuma nesse dia.
Enfim, até conseguimos entender porque a expectativa é tão grande em volta desse dia, é porque é o dia especial em
que representa a figura da criatura que tem a maior capacidade de amar, de se dar, se doar. É nesse dia que os filhos tentam
voltar para suas mães todo o amor recebido ao longo de suas vidas, tentam agradecer e retribuir tudo o que receberam de
amor, carinho, afeto a atenção.
E é nesse dia também que a Sigmaplasth aproveita para desejar as mamães felicidades e muitas realizações.
www.sigmaplasth.com.br

Sigma News

Página 3

IND. COM. E EXP. LTDA. INJEÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS EM GERAL SIGMAPLASTH

Ano V – 24ª Edição

Maio à Junho 2011

SAÚDE E SEGURANÇA

Tiragem 50 exemplares
Por: Franceline Lourenço Pido

Posse dos Novos membros da CIPA

Em 18/05/2011 ocorreu na Sigmaplasth a posse dos novos membros da CIPA gestão 2011/2012.
Os funcionários já haviam eleito em 20/04/11 como seus representantes o Sr. Geraldo Trindade
para Vice-Presidente e o Sr. José Augusto, para Titular Eleito, conforme ordem de votação.
Como representantes da empresa, a Sigmaplasth indicou a Sra. Franceline Lourenço Pido como
Presidente e o Sr. Marcos Adriano Bueno como Titular Designado.
Em comum acordo, representantes dos empregados e do empregador convidaram a Sra. Karla
Catariny N. E. Macarelli como Secretária.
Após as indicações foi instituída a nova equipe da CIPA que estará atuando a partir do dia
18/05/11.
A Sigmaplasth também indicou os suplentes dos representantes do empregador que são a Sra.
Monica de Ciesco Rodrigues e o Sr. Mauro Gildo. Como suplentes dos empregados os mesmo já haviam
eleito o Sr. Ricardo Peixoto e Deivid Domingos, conforme ordem de votação.
Uma das propostas desta nova gestão e fazer com que os suplentes sejam ainda mais atuantes.
Para isto, os mesmos serão convidados a participarem das reuniões e das atividades da CIPA constadas em
cronograma. “Acreditamos que esta é uma troca justa e recíproca entre a empresa, funcionários e os
suplentes. A empresa terá mais pessoas que ela poderá contar, os suplentes terão a oportunidade de
adquirir conhecimentos e praticá-los prevenindo riscos de acidentes, e os funcionários terão uma equipe maior, dispostos à se dedicarem para
garantir uma melhor Saúde e Segurança em nossa ambiente de trabalho,” comenta a Sra. Presidente Franceline Lourenço Pido, sobre esta
mudança na gestão.

Curso de NR 5 para Membros da CIPA

Nos dias 12 e 13 de Maio a Sigmaplasth
promoveu através da empresa Azevedo assessoria e
Consultoria, o curso de NR 5 aos integrantes da CIPA
gestão 2011/2012.
O curso para os integrantes da CIPA é
obrigatório conforme consta no item 5.32 da NR5,
onde devem ser contemplados assuntos como o
estudo das NR’s (Normas Regulamentadoras),
avaliação e análise de riscos, atos e condições
Inseguras, uso de EPI’s, estudo do mapa de
riscos, doenças do trabalho, noções de combate a incêndio e doenças sexualmente
transmissíveis.
Após o término do curso os membros da CIPA e o instrutor do curso, deram uma volta por
todos os ambientes da empresa a fim de identificar riscos de acidentes e oportunidade para diminuí-los ou
evitálos. Com isto foi desenvolvimento o 1º trabalho da nova gestão onde foi elaborado o relatório de inspeção predial,
contemplando todas as observações encontradas durante a visita aos setores.
Você também pode ajudar um Cipeiro. Avise-o quando houver algum risco em seu setor de trabalho!

DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS

Por: Roberto Peixoto de Oliveira

Novo Produto O Boticário

Em maio confirmamos mais um importante negócio junto ao cliente BOTICÁRIO, mais um fruto de uma
parceria que começou há quatro anos e vem se tornando cada vez mais sólida, resultado de um relação de
confiança, com muita dedicação, transparência, pró-atividade, qualidade e
competitividade, principais características da forma de trabalhar da SIGMAPLASTH
juntamente com nosso parceiro PIRÂMIDE MOLDES fundamental neste processo
de evolução continua e busca por novos desafios.
Passaremos a fornecer a TAMPA DESODORANTE SPRAY 100 ML (Cód.
254,0), um produto novo para SIGMAPLASTH, mas que jaz faz parte do portfólio
BOTICÁRIO composto por mais de 15 fragrâncias para os públicos femininos e masculinos. Após avaliação do
projeto pela PIRÂMIDE, viabilizou-se o aproveitamento de um molde inativo resultando em menor lead time e
menor custo para viabilização do molde o que foi um diferencial da SIGMAPLAST na conquista deste projeto.

O produto encontra-se em fase final de ajustes com previsão para início de fornecimento dentro do mês de julho.
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05 de Junho – Dia do Meio Ambiente

O despertar da consciência ambiental, a hora de agir é agora!
Falar de consciência ambiental não é novidade nenhuma.
Mesmo assim, esse é um tema que continua e cada vez se torna mais
pertinente. Não apenas pelos enormes impactos que o modo de vida
da sociedade contemporânea vem causando, mas principalmente
pelo perigoso destino que o andar da carruagem vem apontando.
A situação, apesar de eminentemente catastrófica, é muito
simples: ou fazemos algo agora, ou nada haverá a ser feito, a não ser
arcar com as conseqüências do tremendo descuido com a nossa casa.
Nossa casa não é a residência onde moramos, nossa casa é o planeta.
A ecologia vem desde os anos 70 ganhando corpo e força, e hoje, em
pleno ano de 2011, devemos ter o bom senso de admitir: tudo
depende de nós. E se nada fazemos, vamos acabar tendo que
compreender explicitamente o sentido dessas palavras. Talvez da
forma mais negativa e radical.
Estamos agora vivendo na prática o dilema de aprender a
lidar conscientemente com os recursos que temos. Não podemos
mais deixar para amanhã o debate sobre o que vamos fazer com os
resíduos. Muito menos esquecer de que tudo deve ser aproveitado,
reciclado, transformado, reorganizado em direção da vida, na
contramão do desperdício.
Conscientizando e educando, preservando e economizando.
É assim que vamos dando os passos na direção de um futuro melhor
para todos nós.
Coisas pequenas podem iniciar as mudanças.
Ter atitude é respeitar o Meio Ambiente!
Confira as dicas e faça sua parte.
Recuse embalagens desnecessárias
O Brasil recicla 17,5% do plástico rígido. O resto acaba no
lixo, onde leva mais de 400 anos para se degradar. Se for depositado
a céu aberto, o que acontece com 30% do lixo produzido no Brasil, o
plástico dificulta a compactação e prejudica a decomposição dos
materiais degradáveis. Por isso, prefira levar sua própria sacola
quando for fazer compras.

Traga pilhas usadas aos pontos de coleta da Sigmaplasth
Os milhões de pilhas e baterias vendidos todo ano no Brasil
contêm metais pesados altamente tóxicos, como cádmio, chumbo e
mercúrio. Como em 63% das cidades brasileiras, o lixo é jogado a
céu aberto, esses metais contaminam o solo e a água.
Em contato com os seres humanos, atacam o cérebro,
os rins e pulmões. Por isso, quando for descartar pilhas
e baterias, procure um posto de coleta da Sigmaplasth.
Não desperdice alimentos e contribua com a
diminuição da fome e do lixo
O Brasil desperdiça 14 milhões de toneladas de alimentos
por ano. Entre o campo e a mesa, as perdas chegam a 60% de toda a
produção. Dentro de casa, calcula-se que uma família de classe
média desperdice, por dia, 500 gramas de comida. Se 500 mil
famílias planejarem suas compras e reduzirem pela metade a
quantidade de alimentos que jogam fora, 45 mil toneladas de comida
deixarão de ir para o lixo a cada ano, o suficiente para alimentar 250
mil pessoas pelo mesmo período.
Recicle uma latinha e acenda uma lâmpada por 3 horas
A reciclagem de uma única latinha de alumínio economiza
energia suficiente para manter uma lâmpada de 100 w acesa durante
3,5 horas. Do mesmo jeito, cada quilo de vidro que você recicla
evita a mineração de 1,3 quilos de areia, uma prática de alto impacto
ambiental.
Reduza o tempo do banho
Se você reduzir seu banho de 12 para 6 minutos, poderá
economizar a cada dia energia bastante para manter uma lâmpada
acesa por 7 horas.
Conheça e valorize as práticas de responsabilidade social e
ambiental das empresas
Em suas escolhas de consumo, não olhe apenas o preço e a
qualidade. Valorize as empresas em função de sua responsabilidade
para com os funcionários, a sociedade e o meio ambiente.

GARANTIA DA QUALIDADE

Por: Roberto Peixoto de Oliveira

Resultado da Auditoria Natura

Em 03/06/11 a empresa NATURA divulgou resultado da
auditoria realizada em 31/03 através de uma reunião na NATURA
que contou com a participação de seus representantes
juntamente com a Diretoria e Comercial Externo da
SIGMAPLASTH.
Os resultados da auditoria foram divididos em quatro
pilares conforme a seguir:
1-QUALIDADE composto por:
• Sistema de Gestão – 98%
• Infra-estrutura - 100%
• Controle de Matérias Primas e Material de
Embalagem – 85%
• Controle de Fabricação – 94%

•
•
•
•
•

Controle da Qualidade – 100%
Controle Produto Acabado – 100%
Armazenamento, Transporte e Distribuição - 88,9%
Higiene e Limpeza - 92,4%
Pesquisa e Desenvolvimento – 100%

Índice de Atendimento Consolidado: 94,6%
2-MEIO AMBIENTE Índice de Atendimento: 96%
3-RESPONSABILIDADE SOCIAL Índice de Atendimento: 96%
4-SAÚDE E SEGURANÇA Índice de Atendimento: 100%

Mesmo com resultados alcançados, a SIGMAPLASTH não foi homologada por haver três pendências evidenciadas na auditoria em que
a NATURA entendeu ser imprescindível para efetivar a homologação.
As pendências estão sendo devidamente tratadas, devendo ser finalizadas em um curto espaço de tempo em função de sua baixa
complexidade.
Estaremos agendando um novo processo tão logo tenhamos finalizado a implementação das ações previstas.
www.sigmaplasth.com.br
Sigma News
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Auditória Interna

Programado para os dias 27 e 28 de julho mais um ciclo de auditoria interna no Sistema de Gestão da Qualidade e Responsabilidade Social
da Sigmaplasth. A auditoria ocorrerá de forma parcial e será conduzida pelo nosso consultor Enéas Vasconcelos. Os processos contemplados para
esta auditoria são os seguintes:
• Recebimento;
• Produção;
•
Gestão de Responsabilidade
Social.
• Aquisição;
• Controle da Qualidade;
• Comercial;
• Gestão da Qualidade;
• Recursos Humanos

SIGMA ENTREVISTA
Mauro Moccia – Encarregado de PCP
José Carlos: Tenho observado que você tem encontrado obstáculos desafiadores, por ser um profissional
comprometido com a empresa, seus superiores e colegas de trabalho. Como pessoa dedicada, estratégica e
inteligente, como pretende simplificar e superar tudo isso.
R: Creio que todos nos, em nosso dia a dia encontramos vários obstáculos, tanto pessoal como profissional, creio
que não exista um modo para simplificar e nem superar, pois cada dia e um aprendizado diferente a qual la na frente
poderemos estar contando e quem sabe servindo de ensinamento para todos que estão ao meu lado.
Karla: Mauro, qual a importância do setor de P.C.P para os desenvolvimento do negócio da Sigmaplasth. Qual sua
visão sobre a funcionalidade de seu setor e a integração com os demais departamentos?
R: Não só o PCP, mas todos os departamentos são importantes para empresa, o diferencial do setor de PCP e que
exerce uma atividade de Visão, de Analise e no passado a visão era de um setor de Programação e Controle mas
com a passar dos tempos o setor interagiu mais para a atividade de Planejamento a qual analisamos todas as demandas de pedido/material
desde a etapa inicial ate a etapa final, e um departamento que interage muito com todos os outros setores podendo assim minimizar todos os
impactos produtivos.
Franceline: Sabemos que foi um grande desafio para você, assumir a responsabilidade de levar adiante o departamento de Planejamento e
Controle de Produção, logo após a saída do antigo programador e seu ex-colega de trabalho. Como você encarou este novo ciclo que se iniciou
em sua vida profissional?
R: Sim foi um grande desafio, uma nova etapa em minha carreira profissional, um seguimento em que eu, ainda não tinha um profundo
conhecimento, aprendi muito com o meu ex-amigo de trabalho e a partir do momento em que assumi esta função e com a colaboração de varias
pessoas e o dia a dia como ensinamento, consegui desenvolver um amadurecimento muito importante e um grau de responsabilidade junto com
a organização da Sigmaplasth.
Cida: Mauro gostaria de saber sobre sua rotina de trabalho, quais as tarefas que são executadas durante seu turno de trabalho?
R: A rotina de trabalho dentro do departamento PCP – Planejamento e Controle de Produção, segue em estar Planejado, analisando, controlando
todas as tratativas desde o inicio ate o termino de cada produção, analisando a necessidade de material, datas de entrega, eficiência,
produtividade, horas paradas, controle de terceiros, montagem entre outras.
Monica: Mauro conte-nos um pouco como você pretende se manter atualizado profissionalmente em relação ao mercado de trabalho na área
de planejamento de produção.
R: Para os próximos tempos os meus objetivos e planos estão relacionados a cursos interligados ao setor, tais como uma reciclagem em PCP, um
aperfeiçoamento no âmbito de logística, um curso avançado em sistema(Excel) e entre outra dar um segmento a uma faculdade como foco
principal a Engenharia da produção.
Diogo: Qual foi o seu maior obstáculo na Sigmaplasth e o que você enxerga para o seu futuro dentro da organização? Como pretende alcançálo? R: O maior obstáculo foi no inicio, pois não tinha nenhum conhecimento na área de injeção plástica, foi um susto quando só ouvia falar em
números, pois na Sigmaplasth tudo esta voltado a códigos numéricos, e foi no dia a dia superando um desafio aqui e outro ali, aprendendo um
pouco com cada um que esta ou já passou e como sempre foi o meu foco em estar crescendo junto com a empresa, sendo assim espero para os
próximos tempos um grande crescimento da Sigmaplasth junto ao mercado de embalagens.

ANIVERSARIANTES
MAIO
Cláudio – 12/05
Deivid – 18/05
Ricardo – 18/05
Anderson – 21/05
Juliana – 24/05

Por: Karla Catariny
JUNHO
Diogo – 03/06
Vinicius – 23/06

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