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Mococa, Abril de 2019 Edição nº 156

Metalúrgica Inca conquista o 1º lugar 
na 14ª Edição do Prêmio FIESP de

 Conservação e Reuso de Água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, a Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo – FIESP promoveu a 14º Edição do Prêmio FIESP 
Conservação e Reuso de Água. O evento realizado no dia 27 de março 
abordou vários temas através do Workshop”As novas políticas de gestão 
de recursos hídricos”, Leia a matéria na página 6.

No dia 20 de Março, os colaboradores 

Mauro Magri, Pedro Bacin e Patricia 

Zuchini, participaram do Seminário 

Promises, Promises! em São Carlos. O 

evento foi uma parceria dos grupos de 

Recursos Humanos Greasa e Grusc.  Leia 

a matéria completa na página 5.

Seminário Promises, 
Promises!

Mulheres da Metalúrgica Inca foram 
homenageadas no dia das mulheres

Metalúrgica Inca Ltda

Você consegue
 descrever seu negócio

 em 60 segundos?

Já tentou descrever seu negócio em 1 
minuto? Essa é uma maneira de criar uma 
estrutura mental e lógica para fazer uma 
abordagem de vendas.

Suponha que você tenha que ligar para 

fulano, decisor de uma empresa que você 

está de olho a séculos. Se você descrever 

sua empresa,  relacionar os produ-

tos/serviços, (“somos fabricantes de x,y, w 

e z…” ou “a empresa x é especializada em 

a,b,c,d..”) falar do tempo de mercado, das 

soluções que oferece, o cara do outro lado 

da linha já pensou: “Mais um desses…”.  

Leia a matéria completa na página 4.

Metalúrgica Inca
 comemora dia 

Mundial da Água
 com Palestra 

na FUNVIC
Leia na página 9

P B !A ÉR NA S

Sono: aliado do bom 
rendimento no trabalho

 e contra o estresse
Noites mal dormidas prejudicam o 
raciocínio e a atenção para as atividades

O sono de qualidade pode ser um grande 

aliado para um bom rendimento no 

trabalho e prevenção do estresse. Leia a 

matéria completa na página 5.Página 8

Aniversariantes

Em sinal de respeito, carinho e gratidão a todas as mulheres, a 
Metalúrgica Inca homenageou todas as colaboradoras com entrega de 
flores e uma reportagem sobre a força feminina no mercado de trabalho. 
Quem não assistiu acesse a reportagem pelo link:

https://youtu.be/bIk9w1WMjEM e confira também as fotos da entrega 
das rosas às funcionárias da empresa. A Metalúrgica Inca acredita na 
força feminina e através deste gesto se estende a gratidão a todas as 
mulheres. Leia a matéria na página 3.

Uniodonto realiza sorteio para os
conveniados da Metalúrgica Inca

Esportes
Página 7

Leia na página 2

Abril Verde
Leia na página 2

https://youtu.be/bIk9w1WMjEM


Página 2Abril de 2019INFORMATIVO

Iniciativa popular e de participação espontâ-

nea que chama a atenção da sociedade 

brasileira para a adoção de uma cultura 

permanente de prevenção de acidentes do 

trabalho e doenças ocupacionais, o Movimento 

Abril Verde luta para marcar o mês de abril com 

a cor da segurança no calendário nacional. A 

iniciativa se soma a outras importantes ações 

na área de segurança e saúde do trabalho, que 

já são realizadas em datas simbólicas (como o 

dia Mundial de Saúde e Segurança do Trabalho, 

28 de abril). Mas o conceito do Abril Verde, por 

ter um mês inteiro dedicado à conscientização 

para a prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho, é o de agrupar as diversas programa-

ções e facilitar a identificação pela população. 

De forma espontânea, cada atividade que 

integra o movimento reforça um mesmo 

propósito. Nossa luta é todos os dias, todos 

juntos pela segurança e saúde do trabalho! E 

com este propósito a CIPA (Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes) da Metalúrgica Inca 

realizará durante todo o mês de Abril, ações 

internas com o objetivo de conscientizar os 

funcionários em prol da prevenção de 

acidentes.

Segurança e CIPA
Abril Verde

Sorrir é bom para sua saúde e para o humor, 

ajuda a combater o estresse e nos ajuda em 

nossas relações com os outros. Sorrisos são 

gratuitos e tentar sorrirnão custa nada para se 

sentir melhor. Espalhar os benefícios de um 

sorriso é fácil, porque é realmente contagiante 

sorrir.  Uma boa risada alivia a tensão física e o 

estresse, deixando seus músculos relaxados 

por até 45 minutos depois. O riso estimula o 

sistema imunológico. Ele reduz a liberação dos 

hormônios do estresse e aumenta o número de 

células imunes e anticorpos que combatem as 

infecções, melhorando assim sua resistência às 

doenças. E pensando na importância de um 

sorriso bonito e saudável a Metalúrgica Inca 

mantém parceria com a Uniodonto de São José 

do Rio Pardo – Planos odontológicos, em 

comemoração a esta parceria de anos de 

sucesso no dia 01/03/2019 os representantes 

da Uniodonto de São José do Rio Pardo: Drª Ilka 

Aparecida Ronci  Galeazzo (Presidente 

Uniodonto), Drª Anelena Simões Braghiroli 

(Vice-Presidente) e Simone Zerbinati Campos 

(Departamento de Vendas) estiveram presen-

tes na empresa e realizaram um sorteio de um 

brinde a todos os colaboradores conveniados a 

Uniodonto e a colaboradora sorteada foi a 

Jéssica Andressa Pereira. Os funcionários que 

desejarem obter o convênio com a Uniodonto 

devem procurar pelo departamento de RH. O 

sorteio foi acompanhado pelo RH (Mauro) e 

setor  de segurança do 

trabalho (Fabiana), confi-

ram as fotos:

Uniodonto realiza sorteio para os conveniados da Metalúrgica Inca
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Cipeiros da Metalúrgica participam de treinamento

Segurança e CIPA

Abril de 2019

Os cipeiros do novo mandato da CIPA – 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

gestão 2019/2020 tomaram posse no último dia 

07 de março de 2019. Antes da posse, participa-

ram de um treinamento com a técnica de 

segurança do trabalho da empresa, Fabiana 

Afonso do Nascimento Ribeiro, que ministrou o 

conteúdo programático conforme Norma 

Regulamentadora NR05 Portaria nº 3.214/78 da 

lei nº6.514/77 do Ministério do Trabalho.

Confiram o conteúdo programático realizado:

I – Introdução à Segurança do Trabalho

Conceito Legal; Conceito Prevencionista; 

Outros casos considerados como Acidentes do 

Trabalho

II –  Inspeção de Segurança 

Conceito e importância; Objetivos; 

Levantamento das Causas dos Acidentes

III – Investigação dos Acidentes

Procura das Causas do Acidente; Ato Inseguro; 

Condição Insegura; Fator Pessoal de 

Insegurança

IV – Análise do Acidente

Comunicação do Acidente; Medidas de 

Segurança a serem adotadas; Dias Perdidos 

Dias Debitados; Estatísticas

V – Campanhas de Segurança SIPAT (Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho)

VI – Riscos Ambientais 

Agentes Físicos;  Agentes Ergonômicos; 

Agentes Químicos; Agentes Biológicos; 

Agentes Mecânicos

VII – NR-5 Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA 

Organização e funcionamento da CIPA; 

Reunião da CIPA; Organização e Finalidades; 

Forma de Atuação dos Representantes; 

Reunião Ordinária e Reunião Extraordinária; 

Realização Prática de uma Reunião de CIPA; 

Organização e Funcionamento da CIPA

VIII – Mapa de riscos 

IX – AIDS; Entendendo a Sigla; A ação do HIV; 

Como se Transmite HIV; Reduzindo Riscos

X – Equipamentos de Proteção Individual

Exigência Legal para Empresas e Empregados; 

Características dos EPI's mais usados nas 

Empresas e a forma de sua utilização;

O curso foi desenvolvido de forma didática e 

dinâmica, contando com a participação ativa 

de todos os envolvidos. A prevenção é o maior 

objetivo da CIPA.  A Metalúrgica Inca sempre 

preocupada com a segurança e qualidade de 

vida de todos os seus funcionários.

Mulheres da Metalúrgica Inca foram homenageadas no dia 
08 de março - Dia Internacional das mulheres

Em sinal de respeito, carinho e gratidão a 

todas as mulheres, a Metalúrgica Inca 

homenageou todas as colaboradoras com 

entrega de flores e uma reportagem sobre a 

força feminina no mercado de trabalho. 

Quem não assistiu acesse a reportagem 

pelo link: https://youtu.be/bIk9w1WMjEM

e confira também as fotos da entrega das 

rosas às funcionárias da empresa. A 

Metalúrgica Inca acredita na força feminina 

e através deste gesto se estende a gratidão 

a todas as mulheres.Parabéns mulheres!

www.inca.ind.br

https://youtu.be/bIk9w1WMjEM
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Comercial

Você consegue descrever seu negócio em 60 segundos?

Já tentou descrever seu negócio em 1 

minuto? Essa é uma maneira de criar uma 

estrutura mental e lógica para fazer uma 

abordagem de vendas.

Suponha que você tenha que ligar para 

fulano, decisor de uma empresa que você 

está de olho a séculos. Se você descrever 

sua empresa,  relacionar os produ-

tos/serviços, (“somos fabricantes de x,y, w 

e z…” ou “a empresa x é especializada em 

a,b,c,d..”) falar do tempo de mercado, das 

soluções que oferece, o cara do outro lado 

da linha já pensou: “Mais um desses…”

Geralmente as abordagens são iguais, e 

quando você começa sendo diferente, já 

atrai a atenção do ouvinte! Ao invés fazer o 

comum, você faz um resumo estruturado 

que o foco é o cliente, mencionando uma 

necessidade/ganho, para depois começar 

as fazer perguntas. As abordagens de 

abertura hoje, infelizmente, ainda são 

focadas no apresentador, e somente 

depois, a atenção passa para perguntas de 

qualificação, e aí, tentam oferecer uma 

solução ou já buscam um agendamento 

para a apresentação pessoal.

A estrutura para melhorar o resultado é que 

chamamos de pitch de vendas. O pitch 

será: seu nome, nome da empresa e o que 

você ajuda/proporciona: “nós ajudamos 

empresas do seu segmento a (redu-

zir/evitar/ganhar/aumentar/possibilitar/ge

rar) uma “dor” ou “ganho” do merca-

do/segmento.

Para isso é necessário conhecer profunda-

mente o mercado, estar atento às notícias 

do segmento, pesquisar a empresa e etc.          

Uma dica é se cadastrar no Google Alerts 

para receber noticias em tempo real no seu 

e-mail. Essas notícias podem ser do 

mercado, de um segmento específico ou 

até da empresa em questão. Desta maneira 

você também faz uma abordagem perso-

nalizada e mostra que está atento ao que 

acontece na empresa da pessoa.

Se você já sabe o potencial de compra ou se 

ele(a) é quem decide, siga em frente sem 

enrolação sobre você/sua empresa. Faça 

as perguntas necessárias para levantar 

problemas. Quanto mais perguntas de 

necessidade e exploração melhor! Deixe o 

cliente falar a vontade e escute os detalhes.

Mas atenção: explore as dores do cliente 

antes de oferecer a sua solução ou propor 

um agendamento. O pitch, ou seja,o 

resumo, tem o objetivo de mostrar para o 

cliente que o foco é ele.

20
Antônio
Sergipe

Aniversariantes

Abril de 2019

08
João Henrique

Espírito Santo
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Recursos Humanos

Seminário Promises, Promises!
No dia 20 de Março, os colaboradores Mauro 

Magri, Pedro Bacin e Patricia Zuchini, 

participaram do Seminário Promises, 

Promises! em São Carlos. O evento foi uma 

parceria dos grupos de Recursos Humanos 

Greasa e Grusc. O treinamento de altíssimo 

nível foi ministrado por Paulo Filho, repre-

sentado a Eagle's Flight. O objetivo do 

seminário foi causar reflexões sobre quantas 

promessas temos feito em nossa vida e no 

ambiente profissional e que não são 

cumpridas, bem como, qual nosso papel na 

organização que estamos inseridos.

Abril de 2019

Sono: aliado do bom rendimento no trabalho e contra o estresse

Noites mal dormidas prejudicam o raciocínio 

e a atenção para as atividades

O sono de qualidade pode ser um grande 

aliado para um bom rendimento no trabalho 

e prevenção do estresse. Sem dúvidas, uma 

mente descansada, funciona muito melhor. 

O estresse e a correria da vida moderna 

podem nos levar à insônia. Em contraparti-

da, as noites mal dormidas prejudicam o 

raciocínio claro e acabam afetando o 

rendimento no trabalho.

“A redução do período do sono pode causar 

danos cognitivos, irritabilidade e liberação 

do principal hormônio relacionado ao 

estresse, o cortisol. O sono reequilibra o 

organismo produzindo,  além do GH 

(hormônio responsável pelo crescimento e 

renovação dos músculos), a serotonina, o 

hormônio responsável pela sensação de 

prazer”, afirma Renata Federighi, consultora 

do sono Duoflex.

Dicas de como manter uma vida com mais 

qualidade, longe do estresse:

 Trate o trabalho e o lazer com a mesma 

importância. Portanto, programe bem o seu 

dia para que todas as atividades sejam 

realizadas dentro de um período justo, 

reservando tempo para o lazer e para o 

descanso.

 Ao dormir, dê preferência à posição lateral, a 

mais indicada pelos especialistas. Tanto faz 

se é do lado direito ou do lado esquerdo. 

Quem dorme de lado deve usar um travessei-

ro para apoio da cabeça, e outro entre os 

joelhos, que devem estar semiflexionados.

 Escolha o travesseiro certo. Ele deve 

preencher exatamente o espaço entre a 

cabeça e o colchão, alinhando a coluna 

cervical com o tronco, melhorando a 

circulação sanguínea e facilitando os 

estímulos elétricos enviados pelo cérebro 

aos demais órgãos.

 Fuja de estímulos sonoros que possam 

atrapalhar o sono. Hora de dormir é hora de 

desligar-se. Para que haja um descanso 

completo do corpo e da mente é preciso 

silêncio e concentração.

 Durma em ambientes escuros. A luz 

prejudica os ciclos biológicos e a produção 

hormonal, já que quando dormimos na 

claridade as produções de cortisol e 

melatonina são interrompidas, dando uma 

sensação de cansaço pela manhã.

 Coma alimentos leves antes de deitar. 

Pr incipalmente e vite  al imentos que 

promovem o aumento dos níveis de insulina 

(acionando assim o metabolismo) e que 

podem influenciar na qualidade do sono. 

Quanto maior a refeição noturna, maior 

dificuldade de digestão e pior o sono.

 Durma com qualidade. As alterações no 

sono não estão diretamente relacionadas ao 

tempo que se passa dormindo. Assim, 

algumas pessoas precisam de mais tempo 

de sono, outras de períodos mais curtos. 

O mais importante é a sua qualidade. 

Medidas simples, como dormir em um 

ambiente fresco e com travesseiros bem 

conservados, livres dos ácaros e bactérias 

podem auxiliar.

F : onte https://www.inteligemcia.com.br

07/03/2019

Nasceu Miguel dos Reis Ferreira,  
filho de Nilton Carlos Ferreira 
(colaborador da INCA) e Roberta 
de Fátima dos Reis Ferreira. 
Parabéns aos pais! 

Acesse 
nosso site
www.inca.ind.br

Nossos Filhos

https://www.inteligemcia.com.br/


Em comemoração ao Dia Mundial da Água, a 

Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo – FIESP promoveu a 14º Edição do Prêmio 

FIESP Conservação e Reuso de Água.

O evento realizado no dia 27 de março abordou 

vários temas através do Workshop ”As novas 

políticas de gestão de recursos hídricos”, 

divididos em painéis, debatidos por grandes 

profissionais. No encerramento houve a 

cerimônia de entrega da 14º edição do prêmio 

FIESP de Conservação e Reuso de Água, onde a 

Metalúrgica Inca conquista seu 4º Prêmio.

A Metalúrgica INCA participou destes painéis e 

da cerimônia de entrega do prêmio FIESP, 

representada pela química Flávia Garcia.

Página 6INFORMATIVO

Metalúrgica Inca conquista o 1º lugar na 14ª Edição do Prêmio 
FIESP de Conservação e Reuso de Água

Meio Ambiente

Abril de 2019

A Metalúrgica Inca participa do Prêmio FIESP 

de Conservação e Reuso da Água desde sua 3º 

edição, em 2008. Nestes 11 anos de participa-

ção, foram conquistados placas de menção 

honrosa e troféus. 

Em 2009, com o projeto “Reutilização 90% do 

Efluente do processo de Tamboreamento”, 

conquistou o 2º lugar na categoria micro e 

pequena empresa. 

Em 2010, participou com o projeto: “Captação 

e Reuso de Água Pluvial”, onde recebeu a placa 

de menção honrosa.

Já em 2011, é conquistado o 1º lugar com o 

projeto: “Captação e reuso de Água de descarte 

dos processos de refrigeração dos aparelhos 

de ar condicionado e fabricação de ar 

comprimido”,

na categoria micro e pequena empresa. 

No ano de 2015, a Metalúrgica Inca conquista 

mais um 1º lugar com o projeto: “Economia de 

Água na Zincagem Automática”, na categoria 

micro e pequena empresa. 

Em 2018, conquistou também o 1º lugar na 

categoria micro e pequena empresa, com o 

projeto: “Economia de água no setor de 

Injeção”. E em 2019, participando da 14º Edição 

Prêmio FIESP de Conservação e Reuso da 

Água, conquista pela quarta vez o 1º lugar com 

o projeto: “Captação de Água Pluvial na 

ampliação da Área Fabril”.

Metalúrgica Inca conquista pela quarta vez o 1º lugar no 
Prêmio FIESP de Conservação e Reuso da Água

Expediente

Metalúrgica Inca Ltda
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Publicação interna da Metalúrgica Inca Ltda
Coordenação: Luís Américo Dal Bello, Mauro Rombes Magri e Regilene Araújo
Diretoria: Riad Xavier Jauhar - Publicitária: Cida Cilli 
Jornalista: Fernanda Arantes MTb 57.561/SP www.inca.ind.br

Acesse 
nosso site
www.inca.ind.br
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Qualidade

Curso SESI - Módulo - Trabalho em equipe 
N o  d i a  1 9 / 0 3  o s  co l a b o ra d o re s  d a 

Metalúrgica Inca participaram do módulo 

de treinamento vivencial referente a 

“TRABALHO EM EQUIPE” na escola SESI, de 

Mococa.

Os participantes foram divididos em grupos 

onde foi desenvolvido um trabalho visando 

à união para alcançar uma meta através de 

um esforço coletivo. Foi confeccionado um 

quadro, onde cada grupo teria que interagir 

entre si para conseguir seus resultados, 

dividindo seus recursos. No final cada obra 

dos grupos se tornava uma única obra 

formando uma imagem.

Abril de 2019

Esportes

Equipe da Metalúrgica INCA estreou no II Open Liga das Empresas
No último dia 24 de março, a equipe da 

Metalúrgica INCA ,estreou no II Open Liga das 

Empresas de futebol Society em Mococa SP 

com uma derrota de 2x0 contra a equipe do 

Supermercado Pierim

O Jogo: Foi um belo jogo com as duas 

equipes lutando pela vitória de acordo com 

as suas características, a INCA buscando as 

oportunidades de gols com o toque de bola, 

enquanto o Pierim fazia dos lançamentos de 

longa distância, a sua arma para tentar 

provocar a falha defensiva do adversário. Foi 

numa dessas jogadas, que surgiu um pênalti 

que foi convertido pelo Gabriel Reis. Mesmo 

perdendo, a equipe da INCA continuou em 

busca dos espaços enquanto o adversário 

tentava os contra-ataques e foi numa jogada 

dessa que o atleta Cesar fez o segundo gol e 

deu números finais em favor do Pierim, 2 a 0.

Escalação da INCA:

A INCA jogou com Rogério; Maicon (Cosme), 

Denilson e Léo Celestino; João Vinícius, 

William e Michel (Ricardo); 

Robinho e Riad (Fel ipe 

(Guilherme)). Suplentes: 

Jonathan, Devilson, Rogério 

Franzoni, Luiz Flávio, Renan, 

Lé o  Pa l a m e d i  e  Lu ca s . 

Técnico: Márcio Correa, 

Auxiliares: Sidnei Claudino e 

Pedro Junior.   Próximos 

Jogos:

As próximas partidas da 

INCA serão no dia 14/04 

contra a MOCDROL no Grêmio do Laticínios e 

no dia 05/05 contra a MAZA no Grêmio da 

Metalúrgica e todos estão convidados para 

acompanhar as partidas.
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Aniversariantes

Abril de 2019
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Aniversariantes

Abril de 2019

A data será comemorada no dia 26 de abril

Conheça um pouco da nossa história:

Metalúrgica Inca Ltda. foi fundada em Abril de 1949 na cidade de 

São Paulo, atuando inicialmente no mercado de acessórios 

hidráulicos e acessórios para eletrodutos. Atendendo a expansão 

do mercado nacional, investiu no aprimoramento tecnológico dos 

produtos e diversificou sua área de atuação para os mercados de 

materiais de construção, elétrico, ferragens e utilidades domésti-

cas.

Transferiu-se em 1990 para o Município de Mococa, interior de São 

Paulo, onde instalou uma moderna fábrica, numa área de 24.000 

m², com 8.400 m2 de área construída, para dar continuidade ao seu 

projeto de expansão, tendo como objetivo a excelência em todos 

os processos, desde o projeto, desenvolvimento do produto, 

produção, atendimento ao cliente e pós entrega. Na busca 

constante pela "satisfação do cliente" e pela qualidade de seus 

produtos, consolidou a marca INCA no segmento de abraçadeiras 

em geral e obteve no ano de 2007 a Certificação da Qualidade 

Norma ISO 9.001, e no ano de 2009 conquista a Certificação 

Ambiental ISO 14.001 pela Certificadora BV - Bureau Veritas.

Metalúrgica Inca comemora 70 anos de existência 

Feliz Aniversário, 
querida Mococa

5 de abril
163 anos! 

Foto: PG Cruz

Meio Ambiente

Na manhã do dia 22 de março, dia em que 

se comemora o Dia Mundial da Água, a 

Metalúrgica Inca visitou os alunos do 2º 

ano da escola FUNVIC, com objetivo falar 

sobre a importância da água e da coleta 

seletiva para sua preservação. Durante a 

palestra, os alunos participaram de uma 

dinâmica e receberam um folheto com 

atividade relacionada ao tema.

Participaram da visita: Luis Dal Bello 

(Gerente Industrial da Metalúrgica Inca), 

Flávia Garcia (Química Metalúrgica Inca), 

acompanhados pelas professoras da 

FUNVIC, Kátia Beloti, Rita Fogarin e a 

Diretora Maria Rita Contreras.

Metalúrgica Inca comemora dia Mundial da Água com palestra na FUNVIC
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