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VOLUNTÁRIOS

AÇÃO SOCIAL
Voluntários da MSSOUZA estão empenhados para um novo
desafio! A Ação Social deste ano será realizada na Escola José Francelino
Mendes, que fica no bairro São João – MD, atualmente a escola atende do
pré escolar até o quinto ano.
O projeto é reformar a área de lazer, incluindo o parquinho, e o
campo de futebol! Seja um voluntário! Entre em contato com Evandro –
Técnico de Segurança e deixe seu nome.
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Ramon Cardoso,
Cardoso, visitaram neste mês, duas
instituições. Roberto esteve na K&L – Laboratório de Metrologia, que fica em Joinville e Ramon
visitou o laboratório de Metrologia da SATC, em Criciúma.

TREINAMENTO

CURSO DE EMPILHADEIRA
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foi realizado o Curso de Empilhadeira – NR11 e NR12. Dirigir uma empilhadeira requer uma atenção especial, considerando a visibilidade,
as características da máquina e a carga transportada, por isso o treinamento dos operadores de empilhadeiras é fundamental.
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período médio de oito horas, para relembrar os operadores das suas
obrigações quanto à segurança. Na prática, os operadores sabem as funções
adequadas nas manobras das empilhadeiras, mas no quesito segurança todos
precisam estar sempre conscientes dos perigos.
Neste treinamento, participaram os operados de empilhadeira e os
coordenadores de todos os setores da fábrica. O curso foi excelente, pois
aprimorou os nossos conhecimentos. “Trabalhar com a empilhadeira é uma
CONHEÇA OS NOVOS APRENDIZES DE 2013:
grande responsabilidade, pois mexemos com produtos pesados e a empresa
depende de profissionais qualificados”, diz Carlos Alberto, líder da expedição.
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desconhecem, a comunicação é um processo natural dos seres humanos, necessária para a socialização dos grupos. Nela temos o agente
emissor, a pessoa que transmite a mensagem, e o receptor aquele que recebe a mensagem. É importante que os dois estejam alinhados
para que possa haver uma comunicação efetiva.
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ponto é pedir o feedback, questionando se o receptor entendeu o que o
emissor falou. É simples, não fique com receio de questionar: O que você
entendeu sobre o que eu falei? Você entendeu o que eu quis dizer? Ou você
pode pedir para o receptor da mensagem repetir o que você falou, assim ele
reconstrói as palavras e fica mais fácil para o entendimento.
Fique atento a esses detalhes, e cuidado com o famoso “telefone
sem fio”, preste atenção no que as pessoas estão dizendo, veja se você
compreendeu o que ela quis dizer, faça isso antes de passar a informação para
outras pessoas. Se ficar com dúvida, pergunte!

www.mssouza.com.br

ĜŒ
ŒMŒ QÒ
ŒÒPMŒ PŮŃ
ŌÒŃMŒ Œ
ÜŎ Ò
Ö ŐŎǾPMŌPÑŒ para
ŐMǾM esclarecer
ÑŒŃÕMǾÑŃÑǾ
Essas
visitas
técnicas
são
importantes
algumas dúvidas e adquirir novos conhecimentos. A Metrologia é a
ciência que abrange todos os aspectos teóricos e prático‐relativos
às medições, que são realizados nas mais diversas ciências e
tecnologias.
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dependências da empresa, a SIPAT (Semana interna de prevenção
de acidentes no trabalho). SIPAT é uma semana voltada para a
conscientização dos colaboradores com assuntos relacionados à
segurança no trabalho, saúde e qualidade de vida.
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hábitos do trabalhador, criando uma atitude vigilante no funcionário, que lhe
permita conhecer e solicitar as correções necessárias, a fim de tornar o
ambiente mais seguro, trazendo à tona um processo de melhoria contínua no
ambiente de trabalho. Nesse período, tivemos a participação do SESI, Unimed
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Militar. Para encerrar o evento foi realizado no
sábado, a 1ª Copa – SIPAT, um campeonato de futebol, que pôde
proporcionar mais integração dos setores, e colocar em prática a
importância da atividade física na vida das pessoas. Para que o
jogo pudesse ter a cara da SIPAT, os nome dos times foram
criados com o intuito de lembrar assuntos que foram abordados
na semana, como: Ruído, Ergonomia, Insônia, Manganês,
Alcoolismo, Raio X. O campeão desta 1ª Copa, foi a equipe do
Ruído, que recebeu o troféu de 1º Lugar, e em 2º a equipe
Ergonomia.
ĜǾŊŎŌŎÖ ÒMB Foram presenteados o goleiro menos vazado, Nagelo, coordenador de vendas no setor de peças, e os artilheiros foram
Sidemar, soldador no setor solda, e Everton operador de torno CNC, no setor da Usinagem. A MSSOUZA agradece a participação de todos.
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comemorando aniversário de tempo de casa, aparecerão por aqui. Serão
postados os colaboradores que estão comemorando datas quinquenais,
ou seja, de 5 em 5 anos. Vamos começar parabenizando e
agradecendo:

Valdemir de Souza
Setor Compras - 15 anos

Gilberto do Carmo Muraro
Setor Solda - 25 anos

www.mssouza.com.br

