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Editorial

Por Regilene Araújo

Iniciamos nossa historia do
Informativo INCA em 2006,
precisamente em Maio, onde tivemos

nossa primeira edição do Informativo
INCA, tudo muito tímido no começo,
com apenas 04 paginas iniciávamos o
começo de toda uma historia, a partir
dali, os conteúdos começaram a surgir e
ganhar seus espaços, com os
conteúdos aumentando vimos há
necessidade de aumentar para 08
páginas, o jornal era impresso e sempre
tem suas edições administradas
mensalmente, com a tecnologia do
mundo digital as edições do Informativo
INCA passaram a ser digitais, mantendo
sua divulgação mensal em todos os
meios de comunicação da empresa
Facebook, Instagram e Site.

O Informativo Inca
acontece com a colaboração de
algumas pessoas da INCA, que
mensalmente se dispõe a
escrever seus conteúdos e os
acontecimentos da
empresa, são eles:

Devilson Pereira (esporte) – sempre
ligado no mundo do esporte, descreve de
uma forma dinâmica sobre os craques da
bola e os esportistas que temos na
empresa, conta às historias de uma forma
alegre, narrando na integra todos os
lances.

Tatiane Quilice e Mauro Rombes
(recursos humanos) – descreve os
artigos motivacionais sempre pensando
na qualidade do colaborador, com
entrosamento e reflexões de como
podemos melhorar como ser humano e
também profissional.

Maria de Fátima (comercial) – informa
sobre o mundo das vendas, também
com artigos que nos inspira a vender
mais e fazer com que as metas de

Quando iniciou a história
do Informativo INCA

vendas sejam alcançadas conforme o
traçado, também têm um espaço dos
nossos representantes, onde
inserimos os trabalhos e os
aniversariantes do mês.

Fabiana Nascimento (Segurança) –
espaço destinado para segurança em
parceria com a CIPA, tudo voltado para
os trabalhos relacionados na fabrica,
dinâmicas e palestras que são
frequentemente realizadas pela área,
com o objetivo de agregar
conhecimento, para que segurança seja
nosso primordial.

Flávia Garcia (meio ambiente) –
informa sobre os artigos mais recentes
sobre os cuidados, métodos e
curiosidades sobre a prevenção ao meio
ambiente, com uma linguagem simples
e de fácil entendimento, também
sempre divulgando as boas praticas
adotadas pela empresa de prevenção.

Regilene Araújo (qualidade /
aniversariantes) – registra as
tecnologias da fabrica, busca
aprimorar o conhecimento sobre as
peças produzidas, descrevendo as
utilizações e os principais conceitos
sobre a fabricação do produto e
coordena os aniversariantes do mês.

Toda a historia contada ao longo de 16
anos, em 200º edições do nosso
informativo, faz refletir sobre todo o que
vivemos na empresa, torna-se traficante
saber que estamos juntos contando
essa historia e com todos os demais
colaboradores.

Temos toda a coordenação do
Informativo INCA, ou seja, que auxilia
nas correções gerais e monitora para
que os conteúdos sejam sempre
realizados de forma imparcial, fazendo
com que tenham uma boa leitura e
também um bom aproveitamento no
mês, são eles: Juninho Jauhar, Luis Dal
Bello, Mauro Rombes e Regilene Araújo.

FATOS
MARCANTES
NA FABRICA:
Na fabrica temos inúmeras
historias e registros marcantes,
investimentos, conscientizações,
entrosamento da equipe,
auditorias e etc. Enfim são
grandes acontecimentos ao longo
de 16 anos, mas não podemos
deixar de destacar os
investimentos que foram
realizados em todo esse tempo,
foi o investimento em grandes
equipamentos de alta tecnologia,
prensas, equipamentos de
montagem automática, linhas
com otimização, infra estrutura,
empilhadeiras e muitas outras
que foram e ainda estão sendo
realizadas dentro da fabrica.

Os investimentos e tecnologias
realizadas na fabrica, são sempre
registradas em nosso informativo,
temos um acervo valioso e rico de
informações e conteúdos, a
busca por melhoria continua e
aperfeiçoamento de processos é
intensa, todos trabalham focados
atendendo aos requisitos que
temos determinados em nosso
Sistema de Gestão, são 15 anos
de certificação de qualidade e
meio ambiente, ou seja, todo
esse período focados no
atendimento de produtos e
processos em perfeita qualidade
e excelência aos nossos clientes,
atendendo também toda
legislação pertinente a
nossa atividade.

O trabalho em equipe deve ser
destacado em todos os setores,
temos um comprometimento
desde a produção dos
componentes e peças, todos
sempre empenhados em fazer o
melhor, garantindo uma boa
satisfação do cliente final.
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Qualidade

Fatos marcantes na fábrica:
Alguns registros dos momentos
na área produtiva da empresa

Vista da área produtiva em 2007 Vista da área produtiva em 2022

Diretores da empresaVisita internacional - Alemanha

Regilene e Pablo em auditoria Ricardo e Paulo - auditoria interna

Trabalho em parceria com escola FATEC - Dia da qualidade Time da fabrica
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Recursos
Humanos

Em comemoração aos dezesseis anos de
Informativo Inca, vamos relembrar alguns
momentos especiais para o RH, onde a
Metalúrgica Inca participou de premiações

Em 23 de Outubro de
2008 a Inca recebeu o
prêmio Sesi Qualidade no
Trabalho, conquistando o
6º lugar. A premiação
aconteceu no SESI
de Franca-SP.

PRÊMIO SESI
QUALIDADE NO
TRABALHO 2008

No dia 31 de Março de 2011, na sede
da FIESP em São Paulo, a Metalúrgica
Inca recebeu o troféu da conquista do
1º lugar no prêmio “Sesi Qualidade no
Trabalho 2010”. A empresa concorreu

na categoria Desenvolvimento
Socioambiental.

PRÊMIO SESI
QUALIDADE NO

TRABALHO 2011

No mês em que comemora-se o
aniversário da Metalúrgica Inca, a
empresa recebeu um importante
prêmio na 9ª edição do Prêmio CIEE
Melhores Programas de Estágio,
promovido pelo Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE) em parceria
com a Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH-SP) e
Toledo & Associados Research. A Inca
recebeu as homenagens no dia 05 de
Abril de 2018 no Espaço Sócio Cultural
do CIEE em São Paulo. A classificação
da empresa foi 1ºlugar na categoria de
21 a 40 estagiários com homenagem
especial do INCLUI CIEE, que
reconheceu o trabalho social que a
empresa desenvolve há vários anos
com a APAE de nossa cidade.

PRÊMIO CIEE MELHORES PROGRAMAS DE ESTÁGIO
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Recursos
Humanos

Ao longo das 200 edições do informativo,
o RH colaborou com diversos registros.
Podemos relembrar alguns como:

Em 2013 contamos com o programa ''Sesi Indústria Saudável'', onde a
Inca recebeu a visita dos representantes do Sesi que realizou uma avaliação do IMC,

teste de glicemia e avaliação odontológica nos funcionários.

PROGRAMA ''SESI INDÚSTRIA SAUDÁVEL'' 2013

PROJETO “CAIXA DE CULTURA” 2015

Mais uma parceira com o Sesi, a Inca com o intuito de proporcionar algo diferente a seus colaboradores,
aderiu ao Projeto “Caixa de Cultura” em 2015. Onde disponibilizava nas dependências da empresa, uma

caixa metálica contendo livros de romances, contos, crônicas entre outros gêneros.

Setembro de 2011 a Inca
proporcionou um passeio

aos filhos dos funcionários
com a idade entre 07 e 15

anos, para conhecer a fábrica
da Faber Castell em São

Carlos. As crianças puderam
conferir cada detalhe da
fabricação, e ver todo o
cuidado que a empresa

possui com o meio ambiente. FA
BE

R C
AS

TE
LL
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Segurança

É muito gratificante poder rever as edições anteriores do nosso
informativo e relembrar todos os fatos e acontecimentos na área
da segurança do trabalho, cipa e brigada.

O foco principal do espaço cedido a área sempre foi a preven-
ção de acidentes e a qualidade de vida procurando trazer notíci-
as dos acontecimentos , conhecimentos e curiosidades através
de vários temas, datas comemorativas e campanhas relaciona-
dos a área, por exemplo:

Dia mundial de saúde e segurança do trabalho, Treinamento
e reciclagem da brigada de incêndio,Prevenção auditiva, Ta-
bagismo, A importância do DSS (Diálogo Semanal de Segu-
rança), Outubro Rosa, Novembro Azul, Curso NR12 (Seguran-
ça em máquinas e equipamentos), Aids, SIPAT (Semana Inter-
na de Prevenção de Acidentes), CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes), Simulados, Exames periódicos, Abril
verde, Maio amarelo, Direção Defensiva, Ergonomia, Pales-
tras, Visitas e etc.

Cuidar do colaborador é um papel fundamental da Metalúrgi-
ca Inca que trabalha para que o espaço laboral seja saudável e
seguro, buscando promover um ambiente laboral seguro e com
menos riscos à integridade física de seus colaboradores, além
de investir na conscientização de suas equipes.

É válido pontuar que o investimento na segurança do traba-
lhador impacta diretamente no bem-estar dentro da corporação,
e isso pode favorecer a relação colaborador-empresa, resultan-
do na melhora da produtividade.

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) é uma
iniciativa regulamentada pela norma NR-5, da Secretaria do Tra-
balho. Essa comissão é formada por colaboradores voluntários
da própria organização e busca explorar todos os ambientes
identificando quais são os locais que merecem mais atenção,
tendo o cuidado de eliminar ou neutralizar os riscos identifica-
dos, ajudando a prevenir acidentes de trabalho no dia a dia.

Sempre que possível, realizamos treinamentos e promove-
mos diálogos envolvendo os colaboradores sobre como preve-
nir acidentes de trabalho.

Fornecemos e incentivamos o uso dos Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs) que são de suma importância no exercí-
cio das atividades -principalmente as de risco considerável –
pois garantem mais segurança para o colaborador.

Contamos também com a ginástica laboral onde recebemos
mensalmente a visita da fisioterapeuta que passa a série com-
posta por exercícios simples e práticos que podem evitar doen-
ças ocupacionais ocasionadas por esforço repetitivo, a prática
dura entre 10 à 15 minutos. Os exercícios são baseados em
técnicas de alongamento, respiração, controle e percepção cor-
poral, reeducação postural e compensação dos músculos.

Outra iniciativa formada por trabalhadores voluntários é a Bri-
gada de Emergência onde buscamos capacitar os funcionários
para atuar em situações de risco dentro da empresa. O objetivo
é treiná-los para que estejam aptos a atuar no combate ao prín-
cipio de incêndio e primeiros socorros em casos de acidentes.

O setor de segurança do trabalho sempre procura escutar su-
gestões e verificar o que pode ser melhorado, afinal, são os
colaboradores que estão diariamente no ambiente organizacio-
nal, conhecendo bem a empresa em que trabalham.

A prevenção é a melhor forma de proteger os colaboradores.
Por isso, a Metalúrgica Inca destaca o quão é importante infor-
má-los constantemente sobre possíveis riscos no ambiente la-
boral, bem como apresentar sugestões práticas de como pre-
venir acidentes de trabalho e ter qualidade de vida preservando
a nossa integridade física seja através dos murais, treinamen-
tos, conscientizações, palestras e até mesmo através deste
nosso informativo que contribui mensalmente para a nossa se-
gurança e bem-estar.

Segurança do
trabalho, Cipa e

Brigada... relembrar é
viver... a importância

da prevenção!



Dezembro de 2022 • Página 7

Segurança



Dezembro de 2022 • Página 8

o dia 04 /11/ 2022 os funcionários da metalúr-
gica inca participaram de um evento externo
de conscientização ao novembro azul – pre-
venção ao câncer de próstata com o propósito
de alertar a todos os homens da importância
de se cuidar.

O evento contou com um diálogo inter-
meditado pelo pessoal da CIPA (Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes) que também
entregaram os folhetos relacionados ao assun-
to a todos os participantes ressaltando a pre-
venção e os cuidados com a saúde do homem.

O auge do evento foi partida de futebol
e logo após a partida o sorteio de prêmios
seguido da confraternização no campo ami-
gos do Riad.

Segurança

DRIBLE O PRECONCEITO

N
Partida de futebol, sorteio e confraternização
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Meio Ambiente

Nesta edição especial, recordaremos 14 anos de
tragetória da Inca em seus projetos ambientais e
sua participação nas edições do Prêmio FIESP de

Conservação e Reuso de Água na Industria, participação
que também rendeu uma reportagem de quatro páginas
em uma das revistas mais conceituadas de meio ambien-
te no setor industria, a RMAI.

Recordaremos também as participações no Prêmio
Mérito Ambiental , também promovido pela FIESP.

Prêmio FIESP de Conservação e Reuso
de Água na Industria

2009: 2º lugar na categoria micro e pequena empre-
sa,  com o projeto: Reutilização 90% do Efluente do pro-
cesso de Tamboreamento.

2010: Placa de menção honrosa. participou com o
projeto: Captação e Reuso de Água Pluvial.

2011: 1º lugar com o projeto: Captação e reuso de
Água de descarte dos processos de refrigeração dos apa-
relhos de ar condicionado e fabricação de ar comprimido,
na categoria micro e pequena empresa.

2015: 1º lugar com o projeto: Economia de Água na
Zincagem Automática, na categoria micro e pequena
empresa.

2018: 1º lugar na categoria micro e pequena empre-
sa, com o projeto: Economia de água no setor de Injeção.

14 anos de tragetória
da Inca em seus

projetos ambientais

2019: 1º lugar com o projeto: Captação de Água Plu-
vial na ampliação da Área Fabril.

2020: Metalúrgica Inca é tema de reportagem de 4 pá-
ginas na Revista Meio Ambiente Industrial – RMAI Ed. 142.

Prêmio FIESP de Mérito Ambiental

A Metalúrgica Inca participou do Prêmio Mérito Ambiental
durante os anos de 2010, 2014, 2016, 2017 e 2018.

Durante esses anos foram apresentados projetos de cons-
cientização ambiental envolvendo, os colaboradores da Meta-
lúrgica Inca, alunos das escolas municipais, estaduais e tam-
bém particulares, a população em geral,  além de parcerias com
outras empresas.

Em uma das ocasições, a Metalúrgica Inca teve seus tra-
balhos reconhecidos através de
uma placa de Menção Honrosa.

São 200 edições do Informa-
tivo Inca, duzentas edições da pá-
gina Meio Ambiente, trazendo cu-
riosidades, dicas, sugestões, re-
gistrando tudo que é realizado
pela Inca com muito carinho e res-
peito a todos,  e o mais importan-
tes, colaborando com a preserva-
ção ambiental.
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Comercial

Metalúrgica Inca participa de missão prospectiva no
mercado paraguaio.
Realizado com o apoio da Apex Brasil – Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos, o projeto
aconteceu nos dias 03 a 07 de Agosto de 2015. O evento teve
como objetivo aproximar a empresa aos compradores/
distribuidores do Paraguai para apresentação dos nossos
produtos e criar novos relacionamentos comerciais.

Um ano após a missão no Paraguai, chegou a vez de
conhecermos a  Colômbia. A programação contou com
diversas reuniões, tanto na embaixada brasileira quanto na
Associação Nacional de Empresários da Colômbia, além das
rodadas de negócios, em visitas às fábricas, contato com
distribuidores e compradores, o objetivo desta missão foi
fomentar os negócios de empresas Brasileiras e propor
parcerias com distribuidores, importadores e compradores.

A Inca sempre que possível participa de feiras e convenções
de Vendas diretamente nos clientes como foi o caso da Amev
Importadora e Distribuidora na cidade de Divinópolis – MG,
juntamente com o representante da Inca no estado mineiro.

Em comemoração aos 16 anos do Informativo
Inca o Comercial fará uma visita ao passado
para trazer momentos marcantes e
importantes a serem relembrados

O evento proporcionou a oportunidade de apresentar toda a linha de
produtos e orientar em média 100 vendedores do grupo Amev
sobre os produtos já conhecidos. A troca de experiências foi
fundamental pela proximidade entre Inca e cliente.

Encerramos nossas
memorias com a premiação
recebida pela Inca através

da Revista Revenda com o
prêmio de melhor produto
do ano, recebemos votos

dos lojistas de materiais de
construção de todo o brasil.

A Inca agradece o
reconhecimento e

principalmente a confiança
que os clientes depositam

em nós, pois isso nos
motiva a avançar e ampliar

nossa participação no
mercado.

Um marco em nossa história foi a comemoração de 70 anos
da empresa em que foi possível a realização de diversos
eventos, contando com a participação dos representantes de
cada estado brasileiro e todos os funcionários.
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Aniversariantes

07 15

25

01 04

08

21

02
Luiz Ricardo da Silva Matheus Henrique Domingos Thomaz Fabio Del Duque

Rodrigo Neves do Nascimento Marcelo Henrique da Silva Maria Elitania de França

Emerson Cesar Rossete Jonathan Rael P. de Carvalho

16
Mateus Moura Guedes

Parabéns aos aniversariantes
do Mês de Dezembro

20
Kaylani Fernanda Astolfo
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Esportistas da INCA

Por Devilson Pereira

Esportistas
da Inca

Aprimeira edição foi escrita em abril de 2006 e
na ocasião o texto foi o seguinte: “Há muitos
anos a Metalúrgica INCA mantém vínculos
 com os esportes, mais precisamente desde

os anos 60. Esta tradição começou com o antigo
Presidente, RIAD JAUHAR (in memorium) e passou
para o seu filho, o Diretor Riad Xavier Jauhar. A INCA já
apoiou o Polo Aquático, o Automobilismo, o Futebol de
Salão e o nosso tradicional futebol. E mantém sua
equipe de futebol society na ativa”.
Os anos passaram e o texto acima segue “atualizado”
com o significado da relação entre a empresa e os
esportes.

Ao longo dessas duzentas reportagens tivemos o foco
de sempre trazer matérias mostrando o envolvimento
dos Esportistas da INCA com os esportes, seja
torcendo, praticando ou contando as suas histórias.

TORCENDO
Pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo (em 2006,
2010, 2014, 2018 e agora em 2022); pelos atletas
brasileiros nos Jogos Olímpicos e o Pan; pela seleção
nos Mundiais de Vôlei; no circuito de Interlagos com a
Fórmula 1; e nos estádios de futebol com os seus
clubes de coração.

PRATICANDO
Com a equipe da INCA no futebol (Campeonato dos
Metalúrgicos, Campeonato do Grêmio São Caetano,
OpenLiga das Empresas, Campeonatos Internos) e no
futsal (Inter Indústrias, Campeonato Municipal).

CONTANDO AS SUAS HISTÓRIAS
Pudemos através do contar dessas histórias conhecer a

vida dos esportistas e saber que
cada um deles fazem a prática
através de tantas modalidades:
no basquete, tênis, skate,
hipismo, capoeira, ciclismo,
muay thai, judô, corrida de São
Silvestre, ginástica em
academia, caminho da fé, truco,
atletismo, beach tennis, futebol,
futsal, vôlei, moutain bike,
atletismo paraolímpico, pilates,
caminhadas, entre outras tantas.
E também que competiram em
campeonatos profissionais ou
amadores, federados ou
municipais.

Esportistas da INCA
na sua Edição 200

Teve reportagens
também como:
- Metalúrgica INCA
patrocinou o
automobilismo no
Stock Car
- O esporte na vida
das crianças
- Qual time tem
mais torcedores na Inca?
- Esportista da INCA nos estádios (para assistir partidas
no Morumbí, Pacaembú, Allianz Parque, Neo Química
Arena, Santa Cruz e Vila Belmiro; ou para conhecer em
tour como no Centenário de Montevidéo, Monumental
de Nuñez e La Bombonera.

Futebol da Inca

Passeio Ciclístico

Juninho no hipismo

Sr Riad é o indicado na foto - Campeão Paulista no
Clube Atlético Paulistano

Stock Car

Nesse último mês de novembro aconteceu o Jogo
Novembro Azul 2022 no Clube Amigos do Riad e entre
os dias 20 de novembro e 18 de dezembro vem sendo
disputada a Copa do Mundo do Catar que terá uma
reportagem na próxima edição.
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