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PROGRAMA:

MENOR APRENDIZ
VISITA AO CLIENTE

AUTOMATISMO DE CARGA
No dia 11 de março, a Direção da MSSOUZA realizou uma visita a Cerâmica Guarezi, em Treze de Maio ‐ SC. O objetivo
da visita foi verificar a instalação e funcionamento do equipamento automático de carga de vagonetas. O cliente Sr. Gelson

Guarezi Junior, afirma que está muito
satisfeito com o equipamento e que
atende todas as suas necessidades de
produção, tanto que já confirmou mais
um investimento: Automatismo de
Descarga.
A cerâmica Guarezi é uma
empresa de referência no setor, devido
à organização, funcionalidade e
principalmente a qualidade dos
produtos fabricados (tijolos, laje e
forro), sendo que, os compradores
quando procuram esses produtos
costumam pedir: “Quero tijolos
Guarezi”.

O programa Menor Aprendiz tem como obje vo incluir os jovens no mercado de trabalho. Essa inserção pode
acontecer com jovens que tenham de 14 à 24 anos. O programa é voltado para o desenvolvimento e aprendizagem desses
jovens. Entrar no mercado de trabalho não é tarefa fácil, a maioria das empresas buscam pessoas com experiências, e
qualificações, e é isso o intuito do programa, fazer com
que jovens possam ter o primeiro contato com o “mundo
dos negócios”, adquirindo assim um conhecimento.
Hoje a MSSOUZA está com nove jovens
aprendizes, entre eles, Luiza Esmeraldino Maria, de 15
anos, que iniciou na MSSOUZA em Outubro de 2013.
Luiza afirma que esse programa faz com que agregue
muito conhecimento tanto na área profissional como
pessoal, “Eu sempre fui bem comunicativa, mas tendo as
aulas e vindo trabalhar na empresa, tive que aprender a
me relacionar com pessoas diferentes, com pensamentos
e comportamentos diferentes, é uma escola.” Ela ainda
afirma que obteve mais responsabilidade e
comprometimento com suas atividades.

LABIRINTO
A Política da Qualidade precisa estar junto com suas palavras chaves: CLIENTE, LIDERANÇA, INOVAÇÃO,
QUALIFICAÇÃO E EQUIPE. Encontre o caminho no labirinto abaixo!
Acesse nosso site

www.mssouza.com.br

CONHEÇA OS NOVOS APRENDIZES DE 2013:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
CLIENTE
LIDERANÇA
QUALIFICAÇÃO
INOVAÇÃO
EQUIPE

www.twi er.com/

metsouza
www.facebook.com/
RESPOSTA:

Ė MSSOUZA apresenta uma linha de Automatismo de Carga e de
Descarga, sendo o único automatismo montado sobre estruturas de Viga
H x 8' (W 200/ espessura de 11mm), motoredutores SEW e painel com
componentes Siemens. Todos os acionamentos são eletro‐mecânicos
com inversores que permitem sincronismos de ajustes de velocidade de
acordo com o tipo de produto de tijolo a ser produzido, somente
informando o código da peça através da IHM (interface homem‐
máquina) no painel elétrico. Na mesa agrupadora com sistema transfer,
permite a movimentação das peças com base de apoio de 70mm
evitando o efeito dominó.

Produção 170 peças x minuto

www.mssouza.com.br

metalurgica.souza
www.rhsouza.blogspot.com
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