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RECURSOS HUMANOS

Por: Karla Catariny

Contratações

Nos

meses de Fevereiro, Março e Abril, foram
contratados para o setor de injeção 9 profissionais. São
eles:
Adriano Santos Joaquim – Oficial de Injetora
Edson Brito Souza Ferraz – Oficial de Injetora
Edvaldo Zanon – ½ Oficial de Injetora
Fernando Jesus da Silva – ½ Oficial de Injetora
Mauricio Silva Cavalcante – ½ Oficial de Injetora
Ricardo Santos da Silva- ½ Oficial de Injetora
Wanderson Alves dos Santos – Oficial de Injetora
Já as funcionárias Maria Pauleane Araujo Hermino e
Maria do Socorro da Costa, foram re-contratadas, pois já
trabalharam na Sigmaplasth.
Ambas são Oficiais de Injetora e voltaram à empresa
para continuarem a ajudar a Sigmaplasth e seus colegas de
trabalho.
Aos contratados, a Sigmaplasth deseja muita sorte e
sucesso.
Esperamos
de
vocês
dedicação
e
comprometimento para que juntos consigamos crescer e

nos desenvolver. O coração da empresa é o setor de
Injeção, e depende de vocês para que ele continue forte e
trabalhando a todo vapor.
Sejam bem vindos!!
No mês de abril, para assumir o setor de compras da
Sigmaplasth, foi contratado o Sr. Gilmar Coelho Rodrigues.
É através do setor de Compras que são adquiridos
todos os materiais e equipamentos que utilizamos na
empresa. Inclusive a matéria-prima que utilizamos no
processo de Injeção.
Gilmar, você foi contratado por reunir uma série de
características que se encaixam no perfil do setor de
Compras e da equipe Sigmaplasth. Acreditamos em você e
sabemos que você irá contribuir para alcançarmos nossos
desejos e metas.
A Sigmaplasth lhe deseja sorte e sucesso. Seja bem
vindo!

Promoções

Nos

meses de Fevereiro, Março e Abril tivemos
promoções nos setores Administrativo, Logística,
Almoxarifado, Injeção e Portaria.
Cláudio de Oliveira Luzia – Promovido a Assistente de
Expedição Junior.
Daniel Brito Rodrigues – Promovido a Oficial de
Injetora.
Deivid Domingos Lemes da Silva – Promovido a
Auxiliar Comercial Master.
Evandro Gonçalves Romão Jr. – Promovido a Auxiliar
de Almoxarifado Sênior.

Juliana Mantovan – Promovida a Auxiliar Financeira
Pleno.
Mauro Gildo de Melo – Promovido a Porteiro Pleno.
Parabenizamos a todos os funcionários pelas
promoções conquistadas através de desempenho e
crescimento profissional.
Agradecemos a dedicação de vocês para ajudar a
Sigmaplasth a se tornar uma empresa cada vez mais
qualificada, para juntos conseguirmos atingir nossos
objetivos e metas.

Pesquisa de Clima

No mês de abril, realizamos nossa 6ª Pesquisa de Clima Organizacional que compreendeu o período de Março de
2011 a Março de 2012.
Os funcionários responderam a questões sobre clima e ambiente de trabalho, relacionamentos, desenvolvimento,
remuneração, benefícios, Condições de trabalho e Segurança, orientação e comunicação. Foram ao todo 35 perguntas.
O resultado da pesquisa está previsto para ser divulgado no mês de Maio.

Responsabilidade Técnica

Em abril, a Sigmaplasth passou a ter um novo Responsável Técnico.
O funcionário Anderson Soares Gonçalves, formou-se no curso Superior de Tecnologia em Polímeros.
Após concluir o curso, foi registrado no CRQ – Conselho Regional de Química, e está habilitado para ser o
novo Responsável Técnico pelas atividades químicas da empresa.
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Por: Karla Catariny

Dia Internacional da Mulher

Quase como uma tradição, a Sigmaplasth não deixa passar em branco datas tão especiais
como o dia dedicado às mulheres. Mães, filhas, amigas, companheiras, donas de casa,
funcionárias, dentre tantas outras atribuições.
A Sigmaplasth carinhosamente presenteou suas funcionárias desejando um ótimo dia!

Páscoa

Para comemorar a Páscoa, todos os funcionários foram presenteados com ovos de chocolate caseiros ao
leite e branco. Foi um festival de embalagens.
Vejam algumas fotos dos funcionários chocólatras:

Benefícios – Vale Alimentação

No mês de abril o beneficio de Vale Alimentação teve reajuste de 16% e a data de
crédito foi alterada, passando a ser até o dia 05 de cada mês.
O cartão de Vale Alimentação pode ser utilizado em diversos estabelecimentos que são
credenciados à Sodexo. Como: padarias, supermercados, açougues, etc. Com ele, o funcionário poderá comprar
produtos de sua preferência com maior agilidade e comodidade, pois o Alimentação Pass possui uma ampla rede
credenciada.
www.sigmaplasth.com.br
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COMERCIAL

Por: Deivid Domingos

Premiação Fornecedor 2012

No dia 18/04/2012 recebemos da Abihpec (Associação Brasileira da indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), o troféu e selo de “Fornecedor Qualificado 2012!”
Esta premiação é muito
importante, pois engloba os
quesitos de: Qualidade dos Produtos
e/ou
Serviços;
Atendimento
Comercial; Desenvolvimento de
Produtos e/ou Projetos e Assistência
Técnica (pré e pós-venda). Tal
resultado coloca a Sigmaplasth em
lugar de destaque entre as empresas
fabricantes de Embalagens (Injeção
de Tampas Plásticas).
Este processo de avaliação é realizado por empresas que atualmente fornecemos nossos produtos, entre
elas que participaram, estão o Grupo Boticário, Phisália, Davene.
O Departamento Comercial gostaria de dividir esta honra e também agradecer a toda família Sigmaplasth pela
dedicação e empenho que realizam seu trabalho.
Como comentário complementar, nesta premiação também foram divulgados os resultados do ano de
2011 sobre o crescimento do Brasil em relação aos outros países. O Brasil ficou em terceiro lugar em consumo,
ficando atrás apenas de Estados Unidos e Japão. Demonstração no gráfico abaixo.

Na América Latina o Brasil mantém a liderança, com 58% de Market Share da Região.
Pudemos constatar o rápido crescimento do Brasil (7,9% a mais que em 2010), isto sem falar no
grande potencial que ainda temos para crescer.
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ADMINISTRAÇÃO

Por: Franceline Lourenço

Reforma Ambiente Administrativo

Para os funcionários do setor administrativo, o ano de 2012 se deu
inicio com uma grande mudança em seu ambiente organizacional.
A Sigmaplasth aproveitou o período de férias coletivas que ocorreu de
23/12/11 à 08/01/12, para dar inicio a uma grande reforma, a fim de melhorarmos
o ambiente administrativo principalmente em aspectos referente adequação de
layout, privacidade e climatização de ambiente.
A empresa passou a ter uma sala de reunião mais ampla onde pode
atender funcionários e visitantes com maior requinte e conforto.
A Gerência assim como os demais setores passou a ter sua sala
individualizada, prevalecendo privacidade e discrição que cada departamento
necessita sem perdemos a interatividade e convívio com demais colegas de trabalho.
Uma das mudanças de grande impacto foi com relação a climatização dos
ambientes, antes alguns departamentos sofriam com excesso de calor, agora cada
sala conta com seu próprio ar condicionado!
A recepção também esta de cara nova! Mais sofisticada, o cartão de visitas da empresa conta com um
aspecto visual elegante e agradável.
A reforma continuou mesmo após o período de férias coletivas gerando os transtornos normais que
qualquer reforma propicia, no entanto, não há como negar, todos ficaram muito satisfeitos com o novo
ambiente de trabalho agora mais alegre, com cores vivas, mobilhas sofisticadas, plantas e flores decorativas.
Todos que tem a oportunidade de visitar a administração não deixam de comentar o quanto ela esta bonita e
agradável e nós funcionários, ficamos muito felizes por podermos ter um ambiente tão harmonioso para se trabalhar!

CIPA

Por: Franceline Lourenço

Votação CIPA Gestão 2012/2013

No dia 20/04/2012 realizou-se a votação para a escolha dos novos membros da CIPA, gestão
2012/2013. A presidente Franceline Lourenço Pido, juntamente com o Geraldo Trindade, vice-presidente
e a secretária Karla Catariny Nobre Elias fizeram parte da Comissão de Eleição. Neste ano,
candidataram-se os funcionários, Dissione Gonçalves do setor de Produção, Mauro Gildo da Portaria,
Marcos Adriano da Manutenção, Deivid Domingos do Comercial e Maria Alves
do Controle de Qualidade.
Após a votação foram apurados os votos chegando ao seguinte resultado:
Dissione Gonçalves eleita VICE PRESIDENTE com 16 votos
Mauro Gildo eleito TITULAR ELEITO com 12 votos
Marcos Adriano ficou como SUPLENTE com 11 votos
Maria Alves também SUPLENTE com 10 votos
A composição acima é a formação dos integrantes votados pelos funcionários, em contrapartida o mesmo
número de integrantes é escolhido pela empresa para que em igualdade ambas as partes sejam representadas,
foram eles:
Karla Catariny Nobre Elias, PRESIDENTE
Anderson Soares Gonçalves, TITULAR DESIGNADO
Franceline Lourenço Pido, SUPLENTE DESIGNADA
Maxwell Rodrigues da Silva SUPLENTE DESIGNADO
Ambas as partes decidiram e convidaram a funcionária Damaris Almeida da Silva Lima para SECRETÁRIA. A Nova equipe da CIPA
entrará em vigor a partir de 23/05/12 quando será realizada a posse dos integrantes da comissão.
www.sigmaplasth.com.br
Sigma News
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Ginástica Laboral

Para

aqueles que estavam com saudades da nossa Ginástica Laboral, podem
comemorar! Sim, a realização da Ginástica Laboral agora vai voltar.
Durante alguns anos a Sigmaplasth teve a realização da ginástica Laboral, no entanto,
no ano de 2011 por uma série de questões administrativas a empresa aboliu a ginástica.
Agora, de uma forma mais amadurecida estamos retomando a questão, que passou por uma
reestruturação.
A ginástica passará a ocorrer apenas 3 vezes na semana, sendo as segundas, quartas e
sextas-feiras. Também teremos uma Educadora Física que irá conduzir os exercícios. Formada
em educação física pela Universidade São Judas, Aline Vilasboas Luchini, será a responsável por ministrar e conduzir nossa
Ginástica Laboral, que será realizada na área fabril em 3 períodos de 10 minutos, sendo das 09:50 às 10:00 das 10:00 às 10:10 e das
10:10 às 10:20.
A ginástica laboral é uma prática de exercícios físicos de curta duração e dinâmicas de integração a partir do estudo de
ergonomia em seu ambiente profissional. O objetivo principal é alcançar o equilíbrio entre corpo e mente, relaxando a parte física e
renovando o espírito e vontade de cada pessoa.
“Uma parada temporária no trabalho previne as DORTs (Doenças Ortomoleculares Relacionadas ao Trabalho) e permite o
restabelecimento da musculatura corporal, principalmente as que são mais solicitadas pelo trabalho”, comenta Franceline L. Pido,
presidente da CIPA.
Fiquem atentos, a partir 14/05/2012! Não percam! Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho, lado a lado com você.

Sipat- Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho

De 19/03/12 à 23/03/2012 realizou-se a 6ª SIPAT da Sigmaplasth. Com os temas: “Na rua, no trabalho, no lar, segurança em
primeiro lugar” e “No quebra cabeça da CIPA você é peça fundamental”, o evento buscou conscientizar ainda mais os funcionários
sobre a importância de adotar ações preventivas e exercer funções de forma segura, a fim de evitar a ocorrência de acidentes
dentro do ambiente de trabalho.
Neste ano fechamos uma parceria com a Equipe Saúde e Segurança, onde os mesmos foram responsáveis pelas palestras e
teatros que ocorreram durante a semana. No 1° dia do evento tivemos o teatro Segurança no trabalho, onde nos mostrou de uma
forma dinâmica e divertida como devemos estar atentos em nosso local de trabalho.

O SESI, parceiro de longa data, também compareceu para realizar os trabalhos do Programa Indústria Saudável, que é
composto por um diagnóstico de saúde e estilo de vida dos funcionários, através de preenchimento de um extenso questionário.
Teste de Glicemia, aferimento de pressão, peso e medida e consulta odontológica, também fazem parte do projeto.
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Sipat- Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho
No 2° dia tivemos a palestra sobre Ergonomia, também tivemos o sorteio de sacolas recicláveis e distribuição de sementes
para plantio.

Já no 3º dia tivemos a palestra sobre DST/AIDS sexo e saúde. A empresa proporcionou a distribuição de camisinhas e
cremes hidrantes para todos os funcionários. No final fizemos sorteios de prêmios e Quick-Massagem!

No penúltimo dia da SIPAT, tivemos a palestra sobre o tema Prevenção de Acidentes com as mãos. Este, assim como os
outros, foi um tema muito interessante, pois, na maioria dos setores da empresa existem atividades onde as mãos podem ser o
membro mais afetado. Antes de iniciarmos a palestra durante toda a parte da manhã, os funcionários que foram sorteados para
realizar as Quick-Massagens, usufruíram por 10 minutos de uma aconchegante massagem. Também foi fornecido aos funcionários
bolinhas anti estresse e agora cada um poderá fazer exercícios com as mãos quando desejarem!

No quinto e último dia da realização da SIPAT, tivemos um teatro cujo tema foi Motivação. De uma forma engraçada e
irreverente, os atores passaram uma mensagem de como encarar a vida e as dificuldades do dia a dia sem perder a alegria e o bom
humor. Ainda neste dia tivemos durante toda a parte da manhã os parceiros da Droga Leste realizando Análise Capilar, acupuntura e
para as mulheres vaidosas sessões de maquiagem!

Durante toda a semana, os funcionários puderam responder o Almanaque de Meio Ambiente e também usar a criatividade
e elaborar frases sobre Segurança no trabalho. Ao final da Sipat, para aqueles que responderam todas as questões do Almanaque
corretamente, concorreram a um aparelho de TV LCD 32 polegadas. O funcionário Diogo dos Santos Santana, participou e levou
para casa este super prêmio. Para aqueles que usaram a criatividade, as duas frases mais bem elaboradas e escolhidas pela gerência
www.sigmaplasth.com.br
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Sipat- Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho
e diretoria, levariam para casa um aparelho celular Motorola. Damaris Almeida e Amilson de Jesus Santana estavam
inspirados e tiveram suas frases escolhidas...

A CIPA ficou muito satisfeita com toda a realização da SIPAT, com o envolvimento de todos os participantes, e
acima de tudo, com a certeza de que o investimento realizado em prevenção, certamente atingirá o maior objetivo desta
comissão que é de eliminar ou diminuir os riscos que possam atingir todos os trabalhadores da Sigmaplasth.
A empresa em conjunto com a CIPA deseja cada vez mais, proporcionar Segurança, Conforto e Motivação para
aqueles que todos os dias estão aqui trabalhando e contribuindo para o crescimento da empresa. E para encerrarmos
este evento, o Buffet Lemony recepcionou a todos com um delicioso churrasco, proporcionando uma agradável
confraternização para esta grande família chamada SIGMAPLASTH.

GARANTIA DA QUALIDADE

Por: Roberto Peixoto de Oliveira

Auditoria Interna NBR-ISO 9001:2008

Em sequência a manutenção do nosso Sistema
de Gestão da Qualidade, nos dias 04 e 05 de junho
teremos mais um ciclo de auditoria interna. Em
função do recente processo de recertificação
realizado em dezembro de 2011, nesta auditoria os
processos/setores serão avaliados parcialmente
conforme relação a seguir:
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Desenvolvimento de Embalagens;
Produção;
P.C.P;
C. Qualidade;
Manutenção;
Calibração;
Logística;
Análise Crítica pela Direção;
Auditoria Interna; Ações corretivas, Ações preventivas e
melhoria.
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Por: Roberto Peixoto de Oliveira

Projetos Consolidados

No período de janeiro a abril de 2012, tivemos aprovação por parte dos nossos clientes para início de
fornecimento dos seguintes projetos desenvolvidos:
•
•
•
•

Tampa Flip Top Bebe Vida – Molde 319-0 (Davene)
Tampa Flip Top CAC 200 ml – Molde 313-5 (Davene)
Tampa Demaquilante Verocchio – Molde 172-1 (Boticário)
Tampa Desodorante Molde 254-0 (Boticário) – Novas Cores
Novo Produto – Tampa com Lacre 165-0

Em

março iniciamos este novo desenvolvimento em
função de uma crescente procura por esta concepção de tampa
utilizada no segmento farmacêutico. Como o molde atual foi
concebido inicialmente para um cliente específico, estamos
avaliando algumas alternativas para aumento do portfólio de clientes para este produto. Em
breve teremos mais novidades.
INVESTIMENTO EM PROCESSO PRODUTIVO

Por: Roberto Peixoto de Oliveira

Dosadores, Moinhos, Máquinas de Montagem

Dosadores: Com a boa recepção e desempenho dos dois dosadores adquiridos (citados na última edição), entre os
meses de fevereiro e abril, a empresa efetivou a compra de mais 7 equipamentos atendendo a necessidade das
demais máquinas injetoras, todos equipamentos já se encontram em funcionamento.

Moinhos: Adquiridos 02 moinhos novos de maior capacidade (dimensões
e potência) a fim de otimizar a moagem de canais de injeção dos produtos
173-0 e 312-0, que devido a suas dimensões, os moinhos atuais não vinha
atendendo satisfatoriamente.

Máquinas de Montagem: A segunda máquina para fechamento da Tampa Flip Top cód.
313-5 foi concluída e entregue e a terceira máquina segue em processo de construção,
diferente da finalidade das duas primeiras, esta máquina será utilizada para processo de
montagem do disco de vedação no produto 171-0. A entrega esta prevista para o mês de
maio-12.
FESTA JULINA 2012

Por: Karla Catariny

O mês de Junho é famoso por ser o mês de festas Juninas. Onde se há comidas,
bebidas, dança e muita diversão. Na Sigmaplasth não será diferente. Haverá também comes
e bebes e diversão garantida. Porém nossa festa será Julina, pois acontecerá no dia 06/07... o
que não fará dela menos atrativa. Preparem-se.
www.sigmaplasth.com.br
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SIGMA ENTREVISTA
Fabio Severino – Conservação e Limpeza

José Carlos: Fabio, tenho percebido que você se adaptou rapidamente com os demais
colegas de trabalho, minha pergunta é: Como conseguiu ganhar a confiança de todos
e amizades tão rápido? Você tem planos e sonhos para crescer no seu departamento
ou na empresa?
R: Não tenho a confiança de todos ainda e nem a amizade, mas com quem eu já
tenho, creio que foi pelo meu jeito de ser, verdadeiro. Não sou duas caras, sou apenas
o FABIO.
Entrei na empresa com o objetivo de crescer. Se depender de mim, estarei
realizando isso, mas sem passar por cima de ninguém, é claro.
Franceline: Fabio, quais as principais diferenças que você encontrou entre a
Sigmaplasth e seus empregos anteriores?
R: A principal diferença em minha opinião são as oportunidades que a Sigmaplasth oferece aos funcionários. Essa é
a diferença para mim.
Karla: Fábio, o que foi que você aprendeu dentro da Sigmaplasth ao longo dos últimos seis meses?
R: Nesses últimos seis meses, eu aprendi que nós nunca devemos resolver alguma coisa sozinho, porque no
ambiente em que nós vivemos nunca estamos só, pois sempre vai haver uma pessoa ao nosso lado.
Cida: Fabio, gostaria que definisse como é o Fabio como pai e como marido. O que você faz fora da Sigmaplasth?
R: Bom, eu sou alegre e extrovertido nas horas certas e nos locais adequados. Em meu ponto de vista, sou um pai
‘coruja’, sempre quando posso, aonde vou, quero leva-lá comigo.
Não sou diferente de muitos maridos, procuro sempre dar atenção, ajudá-la e estar sempre junto a ela.
Fora da Sigma, sou muito brincalhão, portanto, não sou o Fabio, sou o Binho.
Damaris: Fabio, exite alguma situação que te chamou atenção dentro da Sigmaplasth e como é o convívio com os
demais colaboradores?
R: Sim. O que me chamou atenção dentro da Sigma, foi que o nosso Diretor está sempre se comunicando com nós
funcionários e convive muito bem com os demais. Creio que não há nenhum tipo de diferença entre nós, por sermos
novos na empresa.
ANIVERSARIANTES

Janeiro
Renato – Dia 02
Silvio – Dia 12
Amilson – Dia 12
Silvia – Dia 13
Robério – Dia 20
Fernando – Dia 26

Fevereiro
Gilmar – Dia 13
Evandro – Dia 20

março
Elizanete – Dia 07
Roberto – Dia 15
Franceline – Dia 21

Por: Karla Catariny

Abril
Paulo Buck - Dia 08
Decio Pido - Dia 17

A Sigmaplasth parabeniza todos os aniversariantes dos meses de Janeiro à Abril. Sucesso e Saúde a todos!
Não Jogue este artigo em vias públicas. Respeite o Meio Ambiente!
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