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“FUNCIONÁRIO BOM,
BOM, É FUNCIONÁRIO
FUNCIONÁRIO BEM INFORMADO.”
Capa: Mauro Moccia, Franceline L. Pido,
Pido, Roberto P. Oliveira, Gilda Fernandes e Roberio R. Reis

Comercial
Comércio Internacional... agora as exportações da Sigmaplasth são realizadas diretamente pelo
departamento comercial. Confira a reportagem
Garantia da Qualidade:
Confira os novos projetos e as melhorias
no processo produtivo

Auditoria Interna e Auditória de Recertificação, confira o resultado

Entrevista: com Mauro Gildo – Setor: Portaria

Recursos Humanos:
Promoções e Contratações... a Sigmaplasth valorizando e incentivando seus funcionários
Treinamento... investimento em capacitação da liderança
Lideres incorporam o Coaching para aplicar em seus funcionários.
Festa de Confraternização: Confira o evento que uniu funcionários e
familiares em comemoração a mais um ano de esforços e conquistas
E mais... Confira os homenageados da noite e
o resultado da votação, funcionário mais comprometido,
mais extrovertido e mais solícito do ano de 2011

Veja também... Dicas para se tornar um profissional de sucesso
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RECURSOS HUMANOS

Por: Karla Catariny

Contratações

Nos meses de Setembro, Outubro e Novembro a
Sigmaplasth
realizou algumas
contratações
de
profissionais para integrar seu quadro de funcionários e
assim ajudar no desenvolvimento de suas tarefas e
alcance de metas.
No setor Técnico, tivemos a contratação da Srta.
Amanda Mazzotti Buck, contratada em 01/09 como
Auxiliar Administrativa Jr., para realizar atividades
relacionadas à Garantia da Qualidade.
Em Outubro, no setor de Injeção, tivemos as
contratações dos Srs. Daniel Brito Rodrigues e Roberto
Sabino Paixão, que foram contratados respectivamente
como ½ Oficial de Injetora e Operador Técnico de
Máquina Injetora. Ambos foram contratados para agregar
seus conhecimentos e suas experiências junto aos demais
profissionais do setor garantindo aos nossos clientes
produtos de qualidade.

Já em Novembro, tivemos a contratação do
profissional Fábio Severino Silva da Hora para o setor de
Conservação e Limpeza. O Fábio foi contratado como
Auxiliar de Limpeza Jr. para ajudar a garantir que a
Sigmaplasth seja um ambiente limpo e agradável para se
trabalhar e visitar.
Todos esses profissionais foram contratados para
somar aos demais e fazer com que a Sigmaplasth continue
sendo uma empresa responsável, crescendo e se
desenvolvendo para continuar levando aos seus clientes a
qualidade pela qual é reconhecida.
Aos contratados, sejam bem vindos a Sigmaplasth.
Desejamos sorte e que a jornada de vocês dure bastante
para que possamos trocar boas experiências e para que
cresçamos juntos. Contaremos com vocês para nos ajudar.

Promoções

No mês de Setembro e Outubro, tivemos promoções nos setores de Recursos Humanos, Manutenção, Logística,
Recebimento, Departamento Pessoal, Injeção e P.C.P. Confira abaixo os funcionários promovidos durante o 5° Bimestre do
ano de 2011:
 Aldieri Ferreira – promovido a Operador Técnico de Máquina Injetora
 Gilson Oliveira da Silva – promovido a Assistente de Recebimento Pleno
 José Carlos de Lima – promovido a Analista de Departamento Pessoal Sênior
 Josimar Pereira Mourão – promovido ½ Oficial de Injetora
 Karla C. Nobre Elias Macarelli – promovida a Analista de RH Pleno
 Marcos Adriano Bueno – promovido a Analista de Manutenção Pleno
 Paulo Henrique dos Santos Santana – promovido a Auxiliar de Logística Pleno
 Renato Pereira Perissato – promovido a Auxiliar de Apont. de Produção Pleno
 Ricardo Peixoto de Oliveira – promovido a Oficial de Injetora
Todos os profissionais foram promovidos através de reconhecimento profissional, alcançado com dedicação, esforço,
empenho e desenvolvimento. Todos esses requisitos são necessários para se alcançar sucesso profissional.
A Sigmaplasth reconhece todos os esforços de vocês para alcançarem esse Sucesso, e gostaria de lembrar que está a
disposição para lhes ajudar no que for preciso. Parabéns a todos!

12 de Outubro - Dia das Crianças
12 de Outubro - Dia das crianças

Para comemorar o dia das crianças, a Sigmaplasth preparou com muito
carinho uma surpresa especial para ser distribuída aos filhos dos funcionários.
Quisemos fazer parte desse dia tão feliz na vida de uma criança e não
podíamos deixar passar em branco.
Para cada criança foi preparado um Saquinho surpresa com mais de 10 tipos
de doces: chocolates, chicletes, balas, pirulitos de diversos tipos. Foi nossa maneira
de desejar um FELIZ DIA DAS CRIANÇAS.
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Curso Liderança

No mês de Outubro, alguns profissionais foram
participar de um curso de Desenvolvimento de
Líderes. Esse curso visa ajudar aos líderes a
desenvolver algumas competências e adquirir ferramentas fundamentais para o
desenvolvimento de um bom trabalho com suas equipes. Na primeira turma, participaram do
curso os Líderes: Franceline Pido, Gilda Fernandes, Mauro Moccia, Robério Reis e Roberto
Peixoto.
A Sigmaplasth está investindo no desenvolvimento e capacitação de seus líderes para
agregar ainda mais valores no gerenciamento de processos.

Festa de Confraternização Sigmaplasth

De agosto a Dezembro estivemos nos preparando para nossa festa de Confraternização de final de ano, que em 2011 foi bem
diferente. Nossa festa foi realizada no Buffet Trianon e tivemos diversas atrações, dentre as quais alguns funcionários foram
homenageados.
Primeiro, fizemos uma pesquisa através de votação para saber quem eram os funcionários mais Comprometido, Extrovertido e
Solícito de 2011.
O funcionário Diogo, antes de votar fez
uma ligação para pedir cola do voto.
hum...Franceline, em quem você votou para o
funcionário mais Comprometido?

Ahaa, por isso que o Robson ganhou com 32 votos...
Ao todo, tivemos 7 premiações:
Evandro Gonçalves Romão – Homenageado como ‘’Funcionário Veterano”
Franceline Lourenço Pido – Eleita pelos funcionários como “Funcionária
Comprometida de 2011”
Gilda Fernandes – Homenageada como “Funcionária Veterana”.
Gilson Oliveira – Eleito pelos funcionários como “Funcionário Solícito de 2011”
José Augusto Neres – Homenageado como “Funcionário Produtivo de 2011”
Marcos Adriano Bueno – Homenageado como “Funcionário Superação 2011”
Robson dos Santos Santana – Eleito pelos funcionários como “Funcionário
Extrovertido de 2011”
Além das homenagens, tivemos pista de Dança, jantar, brinquedos, coquetéis e
muitos doces.
Cada funcionário recebeu um DVD personalizado com fotos e vídeos da empresa e
também depoimentos de alguns colegas de trabalho.
Vejam algumas fotos da nossa festa:
www.sigmaplasth.com.br
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Festa de Confraternização Sigmaplasth

Feliz Natal – Mamãe Noel

Nesse ano, o Papai Noel esteve muito ocupado, pois o número de entregas aumentou bastante. Por essa razão, ele mandou uma
substituta em seu lugar.
A Mamãe Noel veio realizar as entregas esse ano e fazer a alegria dos funcionários com Kits da Sadia e desejar um Feliz Natal a todos
com muita paz.

Férias Coletivas

A

pós quase 10 anos, em 2011 a Sigmaplasth volta a proporcionar aos funcionários férias coletivas. As atividades da empresa
foram até o dia 22 de Dezembro.
Os funcionários tiveram 15 dias para curtir as férias e as festas de final de Ano, cada um a sua maneira. Alguns ficaram em casa,
outros foram rever seus parentes e alguns foram conhecer outros lugares do Brasil e do Mundo.
De todos os modos, os funcionários foram repor as energias para iniciar 2012 com fôlego e entusiasmo.
Senhores funcionários, 2012 será um ano de bastante trabalho e a Sigmaplasth irá contar com a energia e disposição de todos vocês.
Dissídio Coletivo

A

nualmente no mês de Novembro os funcionários recebem o dissídio da categoria. No ano de 2011, o sindicato
estava pleiteando 6% de dissídio sobre o piso salarial, porém durante reunião do Sindicato realizada em Outubro foi
estabelecido um aumento 9% sobre o salário piso. Um ótimo percentual visto aos das demais categorias que atingiu em
média 7%.
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No dia 24/11/11 tivemos a satisfação de conhecer a Weathon do Brasil. A empresa
esta situada em São Bernardo do Campo, é fabricante de embalagens de vidro especializada em
frascos para cosméticos e utilidades domésticas.
Nesta visita tivemos a oportunidade de conhecer o Sr. Alberto Pido, pai do Gerente
Comercial da Sigmaplasth Decio de Oliveira Pido.
O Sr. Alberto trabalhou durante 51 anos como funcionário e atualmente trabalha a 5
anos como consultor técnico, possuindo uma vasta experiência na fabricação de vidros.
Durante o treinamento foi explicado todo o processo desde a obtenção do vidro até
sua transformação através dos fornos de aquecimento do vidro que atuam em torno de 1000° a
1200°C.
Com certeza foi um treinamento bem proveitoso, pois trata se de um processo o qual
não conhecíamos e serviu para compararmos com nossos processos de transformação por
injeção.
Um ponto que foi observado pelos participantes do treinamento e que é totalmente o
oposto de nossa realidade é com relação ao índice de eficiência, enquanto a nossa meta é de
84% a da Wheaton é de 60%, porém todo o material rejeitado na Wheaton durante o processo
de transformação do vidro é 100% reciclável.
Também aproveitamos a lojinha situada dentro da empresa, na qual tivemos a
oportunidade de comprar copos e pratos com preços bastantes atrativos.
Com certeza um treinamento que agregou muito para os profissionais que participaram em termos de conhecimento e
organização.

GARANTIA DA QUALIDADE

Por: Roberto Peixoto de Oliveira

Auditoria Interna

Realizada nos dias 17 e 18 de novembro a nossa segunda auditoria interna no ano de 2011. Esta auditoria tem como objetivo
verificar o nível de atendimento e evolução do nosso Sistema de Gestão frente aos requisitos da norma num processo constante de busca
pela melhoria contínua, é utilizada também como forma de preparação para a auditoria de manutenção e/ou recertificação que ocorre
anualmente no mês de dezembro.
A auditoria foi conduzida pela empresa de consultoria SG4 Soluções Integradas representada pelo auditor Lucas Pilli. O resultado
da auditoria atendeu as expectativas do Sistema de Gestão da Qualidade não sendo identificados pontos fracos ou que requeiram maior
atenção, apenas situações pontuais de melhorias.

Auditoria Recertificação

Nos dias 14 e 15 de dezembro, passamos pelo 3º ciclo de certificação pela Norma ISO 9001:08,
uma conquista que se iniciou em dezembro de 2005 e passados seis anos se mantém sólida e em evolução
contínua. Com os resultados obtidos nesta auditoria, a SIGMAPLASTH continua certificada para mais um
período de 03 anos, fruto de muito empenho, dedicação e o principal, trabalho em equipe. O auditor Ricardo
da certificadora SGS que conduziu a auditoria parabenizou a empresa como um todo pela ótima gestão.
Neste evento procedemos uma pequena alteração no nosso escopo: a palavra COMERCIALIZAÇÃO
mudou para VENDA, esta alteração se deu por uma nova interpretação da certificadora onde
comercialização passou a ser visto como processo de revenda de produtos. Ao lado, o nosso mais novo
certificado que é reconhecimento deste esforço conjunto.
www.sigmaplasth.com.br
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Projeto Molde Bebe Vida 319 - Davene

Devido ao período de 90 dias (maio a agosto) em que este projeto ficou
suspenso, a previsão para inicio de fornecimento no 4º trimestre de 2011 não se
confirmou, neste momento o molde esta em fase final de ajustes na ferramentaria
Pirâmide, e em breve estaremos finalizando aprovação do produto junto ao cliente
e liberando mais um molde para produção.

Novas Fragâncias Tampa Desodorante SPRAY 254-0

Com

bom desempenho das primeiras entregas deste produto, em setembro
iniciamos o desenvolvimento de mais oito cores para lançamento de novas fragrâncias da
linha do Desodorante Spray O Boticário, e mais quatro alterações nos tons de cores das
versões floratta.
Estas novas cores encontram-se em fase de aprovação pelo cliente com previsão para
inicio de fornecimento dentro do 1º semestre de 2012, o que consequentemente aumentara
a nossa demanda de fornecimento deste produto.

Projeto Demaquilante Bifásico Verocchio O Boticário Tampa 172-1

Este projeto iniciado em meados de julho de 2011 envolveu a SIGMAPLASTH para fornecimento
da Tampa 172-0 que já é utilizada para outros três produtos do Boticário. Com a escolha de um novo frasco
para compor a embalagem deste demaquilante, se fez necessário algumas alterações no molde 172-0, mas
sem comprometer a versão atual, foi então que decidimos por fazer um segundo jogo de cavidades
gerando a versão 172-1. Esta tampa esta em fase final de validação com previsão de fornecimento para
abril de 2012.

Novas Cores Tampa Óleo 171-0

Em setembro desenvolvemos duas novas cores para um projeto de repacking
(reembalagem) e novos lançamentos da linha de Óleos Linda O Boticário.
Foi desenvolvido um novo tom de ouro para substituição do atual (2009) e
novo tom vermelho (0800) utilizado no lançamento da versão do Óleo Linda Radiance.
Em dezembro foram colocados pedidos para produção destas novas cores.

Melhorias Processo Produtivo e Redução de Risco Ergonômico – DOSADORES MOVACOLOR

No mês de outubro foram adquiridos dois
Dosadores para o setor de produção, estes
equipamentos são utilizados para a mistura autoproporcional de compostos de materiais primas com
máster batch, pigmentos ou aditivos. Com a inserção
destes equipamentos passamos a ter um processo
mais estável sem variações na tonalidade do produto,
sem desperdícios e redução de riscos ergonômicos no setor de almoxarifado que executa
esta mistura de forma semi-automática. Para 2012 o foco é continuar investindo nestes equipamentos para as demais
máquinas injetoras.
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Otimização Processo de Montagem

A

partir de outubro iniciamos uma parceria com a
empresa Griffi Equipamentos na confecção e otimização de
equipamentos para montagem de tampas. O primeiro trabalho foi
com a máquina de fechar Tampa Tra-la-la (312,0) onde a mesma
sofreu uma modificação no sistema de fechamento das tampas
resultando na redução de dois para um operador fixo na máquina
para executar esta atividade. Esta alteração também contribuiu na
redução de movimentos repetitivos do operador para posicionar a
tampa na esteira da máquina. Outro fator importante foi à
instalação de um contador de peças programado de acordo com a
quantidade necessária de peças por caixa através de um sensor.
Este mecanismo elimina a pesagem posterior das caixas pelo setor de embalagem. Segue em confecção a segunda máquina
que será utilizada para fechamento da tampa do produto 313,5 (Cac Davene). Em 2012 continuaremos com mais novidades
para o processo de montagem.
COMERCIAL

Por: Deivid Domingos

Comércio Internacional (Exportação)

A Sigmaplasth visando o crescimento no mercado exterior buscou implantar, à médio prazo, mais uma novidade, a
realização interna dos processos de Exportação.
O Departamento de Administração de Vendas, busca com
esta implantação abrir portas para novos clientes e parcerias, que
tenham em mente os fatores que a empresa não dispensa, sendo
um deles, a Qualidade.
Uma das metas deste projeto é que todo processo
envolvendo as exportações, sejam feitos dentro da própria
empresa. Outra questão muito importante e que também atingiu
com êxito é com relação a redução de custos, antes os custos eram
voltados diretamente aos nossos representantes legais, uma
empresa que prestava o serviço intermediando o processo.
Com a aplicação dentro da organização a redução é
garantida, e essa redução é um grande diferencial. Para alcançar
nossa meta foi preciso buscar conhecimento na área através de
especializações.
Conhecimentos:
- Comércio internacional ou Comércio exterior é a troca de bens e serviços
através de fronteiras internacionais ou territórios. Na maioria dos países, ele
representa uma grande parcela do PIB. O comércio internacional está presente
em grande parte da história da humanidade, mas a sua importância
econômica, social e política se tornou crescente nos últimos séculos. O avanço
industrial, dos transportes, a globalização, o surgimento das corporações
multinacionais, o outsourcing tiveram grande impacto no incremento deste
comércio. O aumento do comércio internacional pode ser relacionado com o
fenômeno da globalização.
www.sigmaplasth.com.br
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Comércio Internacional (Exportação)
- Exportação é à saída de bens, produtos e serviços além das fronteiras do país de origem.
Comércio exterior do Brasil

Em abril de 1500 ocorreu a primeira operação de comércio exterior do Brasil, em Porto Seguro, no momento em que os
marinheiros da frota de Cabral trocaram colares e espelhinhos por macacos e papagaios com os índios Tupiniquins. Durante os
trinta anos seguintes, a Coroa Portuguesa reprimiu ferozmente o contrabando do pau-brasil, mas somente em 1534, juntamente
com as Capitanias hereditárias, criou uma rede de Alfândegas ao longo do litoral brasileiro. O comércio com outras nações era livre,
desde que pagos os tributos para a Fazenda Real.
Atualmente o Brasil é a 6ª maior economia mundial, de acordo com os critérios de Produto Interno Bruto diretamente
convertido a dólares americanos, e está entre as 10 maiores economias mundiais em critérios de "Paridade do poder de compra",
sendo a maior da América Latina, e está na 84ª posição no ranking do IDH (Índice de desenvolvimento humano).
O primeiro produto que moveu a economia do Brasil foi o Pau-Brasil no período logo após o descobrimento e mais tarde,
com a divisão do Brasil em Capitanias Hereditárias passou a ser o açúcar a
principal atividade, e que perdurou por quase todo o período de colônia,
vindo a ser substituído como principal atividade pelo ouro da região de Minas
Gerais em meados do Sec. XVII. Já independente, um novo ciclo econômico
surgiu, agora com o café. Esse momento foi fundamental para o
desenvolvimento do Estado de São Paulo, que acabou por tornar-se o mais
rico do país.
Apesar de ter dado, ao longo da década de 90, um salto qualitativo
na produção de bens agrícolas, alcançando a liderança mundial em diversos
insumos, com reformas comandadas pelo governo federal, a pauta de
exportação brasileira foi diversificada, com uma enorme inclusão de bens de
alto valor agregado como jóias, aviões, automóveis e peças de vestuário.
Hoje, a pauta do Brasil é considerada moderna e diversificada.
Atualmente o país está entre os 20 maiores exportadores do mundo, com
US$ 118 bilhões (em 2005) vendidos entre produtos e serviços a outros
países. Com um crescimento vegetativo de dois dígitos ao ano desde o
governo Fernando Henrique, em poucos anos a expectativa é que o Brasil
esteja entre as principais plataformas de exportação do mundo.
Em 2004 o Brasil começou a crescer consistentemente, isso se deve a
estabilidade econômica alcançada pelo Plano Real durante o governo FHC e pelo desempenho da política econômica imposta pelo
presidente Lula. Grande parte da imprensa reclama das altas taxas de juros adotadas pelo governo Lula, mesmo tendo atingido os
menores valores históricos. No final de 2004 o PIB cresceu 4,9%, a indústria cresceu na faixa de 8% e as exportações superaram
todas as expectativas.
O Brasil é visto pelo mundo como um país com muito potencial assim como a Índia, Rússia e China. A política externa
adotada pelo Brasil prioriza a aliança entre países sub-desenvolvidos para negociar commodities com os países ricos. O Brasil,
assim como a Argentina e a Venezuela vem rejeitando o projeto da ALCA em discussão, apesar das pressões dos EUA. Existem
também iniciativas de integração na América do Sul, cooperação na economia.
Seus maiores parceiros comerciais são a União Européia, os Estados Unidos da América, o MERCOSUL e a República
Popular da China.
(Fonte: Wikipedia)
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Dicas para se tornar um profissional de sucesso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preocupe-se menos com promoções e mais em desenvolver novas habilidades, ainda que com a mesma
nomenclatura de cargo.
Aproveite os cursos oferecidos pela empresa e extraia todos os conhecimentos possíveis, independente
de estarem diretamente relacionados ou não ao seu cargo.
A cada início do ano coloque suas metas no papel - pense sempre em ampliar sua formação acadêmica.
Socialize-se mais, faça pequenos intervalos para respirar, coma menos na sua mesa sozinho, faça mais
amigos no ambiente de trabalho.
Organize-se e programe-se para aproveitar melhor o tempo de trabalho.
Não se acomode com o que é satisfatório - invista em coisas boas e elimine as que não lhe acrescentam
nada.
Saiba escolher projetos importantes - não ocupe todo seu tempo com coisas insignificantes e saiba
esperar por trabalhos que realmente lhe tragam experiência.
Arrisque mais, se dê mais chances de crescer, de fazer mais e melhor.
Afete-se menos com pequenos imprevistos, mal criações e atitudes das pessoas - deixe que elas sofram
as conseqüências de seus atos.
Aprenda com seus erros, eles servem de lição para que você não tome essa atitude novamente. Mais
importante ainda, aprenda com as experiências e erros dos outros.
Procure saber as expectativas que seus colegas e superiores têm de você.
Evite o stress - mas não deixe de se preocupar com o trabalho.
Aprenda a esquecer um pouco, para arejar a cabeça. Curta sua carreira e aproveite todas as fases, sejam
elas boas ou ruins. Trabalhar é o que você mais faz na vida, então viva intensamente!

“Ao optar por ser agradável e positivo no seu modo de tratar as pessoas, você está também, na maioria dos
casos, escolhendo a maneira como será tratado por elas”. Zig Ziglar
ANIVERSARIANTES

Novembro

Por: Karla Catariny

Setembro

Outubro

Dezembro

José Carlos - Dia 02

Mauro Melo - Dia 03

Mariane Freitas - Dia 01

Amanda Buck - Dia 13

Karla Macarelli - Dia 02

Maria Conceição - Dia 06

Geraldo Lopes - Dia 06

Aldieri Ferreira - Dia 16

Evandro Gonçalves - Dia 06

Roberto Sabino - Dia 07

Gilda Fernandes - Dia 18

José Augusto - Dia 19

Maria Alves - Dia 08

Mauro Moccia - Dia 23

Maxwell Rodrigues - Dia 11

Daniel Rodrigues - Dia 27

Maria Aparecida - Dia 14
Gilson Oliveira - Dia 15
Marcos Bueno - Dia 15
Izelita Lino - Dia 27
Dissione Gonçalves - Dia 27

A Sigmaplasth parabeniza todos os aniversariantes no mês de Setembro à Dezembro. Sucesso e Saúde a todos!
www.sigmaplasth.com.br
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SIGMA ENTREVISTA
Mauro Gildo – Portaria

José Carlos: Mauro, você tem sonhos ou planos para sua carreira na empresa? Quais seriam? E de
que forma quer que a empresa veja o seu desempenho? Qual o retorno que espera?
SIM JOSÉ CARLOS, UM DE MEUS SONHOS É PRIMEIRAMENTE CONCLUIR MEUS ESTUDOS E DAR
CONTINUIDADE COM UMA FACULDADE, COM ISSO ESPERO PODER AMPLIAR MINHAS
POSSIBILIDADES DE CRESCIMENTO DENTRO DA SIGMAPLASTH. ACREDITO QUE MEU
DESEMPENHO DENTRO DA EMPRESA É AVALIADO A CADA DIA POR MINHAS ATITUDES E MEU
TRABALHO. O RETORNO QUE ESPERO É O CONSTANTE RECONHECIMENTO DA EMPRESA PELO
MEU COMPROMETIMENTO, ESFOÇO, E DEDICAÇÃO, TENHO CERTEZA QUE JÁ OCORRE E
CONTINUARÁ A OCORRER.
Juliana: Mauro, quais são suas pretensões de qualificação profissional? Você pretende ou deseja
fazer algum curso em especifico na sua área de trabalho?
PRETENDO FAZER ALGUNS CURSOS VOLTADOS A INFORMÁTICA E LINGUAS ESTRAGEIRAS. (INGLÊS E ESPANHOL). VOLTADO A
MINHA ÁREA ATUAL, PRETENDO FAZER UM CURSO DE CFTV. QUE ENVOLVE UM SISTEMA DE CÂMERAS COM INÚMEROS RECURSOS.
Cida: Mauro, como uma pessoa culta e inteligente que você é, qual seria sua sugestão para melhorar a qualidade do seu setor de
trabalho? Você acha que os procedimentos hoje existentes são bons?
PRIMEIRAMENTE MUITISSIMO OBRIGADO PELO ELOGIO. ACREDITO QUE PARA QUE HAJA UMA MELHORA EM NOSSO SETOR,
PRECISARIAMOS DE UMA GUARITA EXTERNA ONDE PODERIAMOS PRESTAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS VISITANTES. O
SISTEMA USADO HOJE PELA PORTARIA É EFICAZ, PORÉM ACREDITO QUE PODE MELHORAR AINDA MAIS COM A IMPLATAÇÃO DE
OUTROS RECURSOS, COMO POR EXEMPLO, UM SISTEMA QUE REGISTRA NA ENTRADA DO VISITANTE TODOS SEUS DADOS (FOTO,
RG, EMPRESA, COM QUEM VEIO FALAR). UMA VEZ CADASTRADO OS DADOS DO VISITANTE FICA REGISTRADO PERMANENTEMENTE.
QUANDO O MESMO RETORNAR NA EMPRESA, JÁ TEREMOS TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES DAQUELE VISITANTE, PORÉM,
PARA ISSO PRECISARIAMOS DE ESPAÇO FISICO PARA IMPLANTAR O SISTEMA, CONFORME MENCIONEI NO INICIO.
Karla: Mauro, conte-nos como foi recebido seu convite para participar da CIPA e como está sendo fazer parte dessa Gestão. Você já
havia participado de alguma CIPA em outras empresas que trabalhou?
FIQUEI MUITO FELIZ EM RECEBER O CONVITE PARA PARTICIPAR DA CIPA PELA PRESIDENTE FRANCELINE PIDO, POIS COM ISSO
GANHEI MAIS CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADES TENDO A OPORTUNIDADE DE AJUDAR A CUIDAR DA SEGURANÇA DE MEUS
COLEGAS DE TRABALHO. HOJE VEJO O QUANTO É IMPORTANTE TER UMA CIPA DENTRO DA EMPRESA E ESTÁ SENDO MUITO BOM.
ALÉM DO APRENDIZADO AQUI DENTRO DA EMPRESA, POSSO LEVAR MEUS CONHECIMENTOS TAMBÉM PARA AMIGOS E
FAMILIARES, POIS ACIDENTES PODEM ACONTECER NOS LUGARES MAIS IMPROVÁVEIS INCLUSIVE EM NOSSAS CASAS. POR ISSO E
SEMPRE IMPORTANTE PREVENIR.
Franceline: Diz-se que a propaganda é a alma do negócio. Poderíamos fazer uma pequena alteração e dizer que a motivação é a
alma do negócio. Pensando neste contexto, conte-nos como o Mauro se sente como profissional e o que você espera de seu futuro
na Sigmaplasth.
ME SINTO REALIZADO DENTRO DA SIGMAPLASTH, POIS TUDO QUE FAÇO NO MEU TRABALHO FAÇO COM MUITO CARINHO,
SEMPRE RESPEITANDO MEUS COLEGAS DE TRABALHO E SABENDO DIFERENCIAR CADA UM DELES NO MODO DE AGIR E DE COBRAR
NO CUMPRIMENTO DAS NORMAS INTERNAS DA EMPRESA. NOSSO SETOR TEM UM GRANDE IMPACTO QUANDO SE TRATA DE
COBRAR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS, POR ESSE MOTIVO PROCURO ACHAR O MODO CERTO DE FALAR PARA QUE NÃO HAJA
ABORRECIMENTOS DESNECESSÁRIOS, MOSTRANDO AOS FUNCIONÁRIOS DE FORMA CLARA E OBJETIVA A IMPORTÂNCIA DO
CUMPRIMENTO DAS NORMAS INTERNAS DA EMPRESA. PARA O FUTURO, ESPERO CONTINUAR CRESCENDO JUNTO COM A
SIGMAPLASTH, TENDO ELA COMO EXEMPLO, ME APRIMORANDO E ME APERFEIÇOANDO CADA VEZ MAIS, NO INTUITO DE
CRESCER PROFISSIONALMENTE E PODER AJUDAR NO CRESCIMENTO DA EMPRESA.
Não Jogue este artigo em vias públicas. Respeite o Meio Ambiente!
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