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 UMA PUBLICAÇÃO DA METALÚRGICA SOUZA LTDA

CONHEÇA OS NOVOS APRENDIZES DE 2013:

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. 

AÇÃO SOCIAL
VOLUNTÁRIOS

FALANDO COM O RH

CURSO DE EMPILHADEIRA
TREINAMENTO

ĜÖ ŐÒÕOMŇÑÒǾM Ö MÕ ŃŎŌŇÞŖÒŇM ŐŎŇÑ ǾÑŐǾÑŒÑŌPMǾ ǾÒŒŃŎŒ Ú ŒÑŊÞǾMŌŬM ŎŐÑǾMŃÒŎŌMÕÆ ŐŎǾ ÒŒŒŎ ŒÑŊÞÒŌŇŎ MŒ Í ŎǾÖ MŒÆ ŌŎ ŇÒM ĈČ ŇÑ ÓÞÕOŎ 

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. 

 Ė ǾÑŃÒŃÕMŊÑÖ  ŇŎŒ PǾÑÒŌMÖ ÑŌPŎŒ ŇÑQÑ ŒÑǾ ŅÑÒPM ÞÖ M QÑŖ ŐŎǾ MŌŎ ÑÖ  ÞÖ  

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 

grande responsabilidade, pois mexemos com produtos pesados e a empresa 

depende de profissionais qualificados”, diz Carlos Alberto, líder da expedição.  

FŎÖ Ŏ ŃŎŌŒÑŊÞÒǾ ØÞÑ M Ö ÑŌŒMŊÑÖ  ŒÑÓM ŃŎÖ ŐǾÑÑŌŇÒŇMĒ Î  ŐǾÒŌŃÒŐMÕ 

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! 

Ė ŃŎÖ ÞŌÒŃMŬÜŎ Ů ÞÖ  ÒŌŒPǾÞÖ ÑŌPŎ ŅÞŌŇMÖ ÑŌPMÕ ŌMŒ ŎǾŊMŌÒŖMŬŶÑŒÆ Ñ MØÞÒ ŌM MSSOUZA não é diferente. Embora poucos 

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. 

www.mssouza.com.br

TEMPO DE CASA

Î Œ ŃŎÕMNŎǾMŇŎǾÑŒ Roberto da Silva e Ramon 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.   

ĜŒŒMŒ QÒŒÒPMŒ PŮŃŌÒŃMŒ ŒÜŎ ÒÖ ŐŎǾPMŌPÑŒ ŐMǾM ÑŒŃÕMǾÑŃÑǾ 

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. 

GESTÃO DE PESSOAS

Ė ŐMǾPÒǾ ŇÑŒPÑ NÒÖ ÑŒPǾÑÆ ŎŒ ŅÞŌŃÒŎŌÙǾÒŎŒ ØÞÑ ÑŒPÒQÑǾÑÖ  

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: 

Í M ŒÑÖ MŌM ŇÑ ĈÐ M ČĊ ŇÑ MŊŎŒPŎ ŅŎÒ ǾÑMÕÒŖMŇŎ ŌMŒ 

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.   
ĜÕM MŃŎŌPÑŃÑ MŌÞMÕÖ ÑŌPÑ Ñ busca desenvolver a consciência e os 

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   

 Ñ  M  Ĩ ŎÕWŃÒM 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  

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. 

 

Valdemir de Souza  

Setor Compras - 15 anos
Gilberto do Carmo Muraro  

Setor Solda - 25 anos

Empilhadeira mal conduzida pode representar riscos à segurança operacional, por isso seguindo as Normas, no dia 12 de julho 

A reciclagem dos treinamentos deve ser feita uma vez por ano em um 

A comunicação é um instrumento fundamental nas organizações, e aqui na MSSOUZA não é diferente. Embora poucos 

Como conseguir que a mensagem seja compreendida? O principal 

A par�r deste bimestre, os funcionários que es�verem 

Ergonomia.  

e   a   Polícia  Militar. 

Ela acontece anualmente e busca desenvolver a consciência e os 

Na  semana  de  18  a  23  de  agosto  foi  realizado  nas 

Essas   visitas  técnicas  são  importantes  para  esclarecer 

Os   colaboradores   Roberto   da  Silva  e  Ramon  Cardoso,  visitaram  neste   mês,  duas 
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