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Segurança

Na semana do dia 14 a 18 de
dezembro de 2020, aconte-
ceu a 27ª SIPAT - Semana

Interna de Prevenção de Acidentes.
Neste ano, um pouco diferen-

ciado, devido à pandemia da CO-
VID-19, porém, muito participativa
por todos os funcionários.

Teve a campanha SIPAT So-
lidária com arrecadação de ali-
mentos e produtos de limpeza
para doação.

Foi realizada a abertura com
o hasteamento da bandeira da
CIPA com os cipeiros,líderes de
setores, coordenador de RH e ge-
rente industrial.

Os cipeiros realizaram duran-
te toda a semana os DDS - Diálo-
gos Diários de Segurança com te-
mas diversificados.

Teve também a reciclagem
do treinamento do curso de
NR12- Segurança em máquinas

Metalúrgica Inca realiza 27ª SIPAT

e equipamentos, onde foram di-
vididos em várias turmas para não
haver aglomerações.

Todos puderam se descontrair
com o bingo da segurança, onde
todos os dias tiveram sorteios das
pedras com premiação para 1ª e 2ª
batida na cinquina horizontal ou ver-
tical e cartela cheia.

Houve grande participação e
divertimento no desafio do EPI-
Equipamento de Proteção Indivi-

dual escondido na caixa com pre-
miação através do sorteio entre
os acertos.

Também o sorteio de prê-
mios a todos os colaboradores
como TV's, caixas acústicas,
bicicletas, ventiladores e liqui-
dificadores.

Confira algumas fotos.
Prevenção é tudo, o importan-

te é que todos fiquem bem! CIPA -
Gestão 2020/2021
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Segurança

Reza a lenda mais famosa
que ele foi criado na Vés
pera de Natal por um erro

de um assistente de padeiro, que
teria jogado uvas passas em uma
fornada de pão e tentou corrigir a
massa adicionando manteiga, ovos
e frutas cristalizadas.

Surgiu então o panetone, ali-
mento tradicional da época de
natal... E como de costume, a
Metalúrgica Inca realizou a entre-
ga dos panetones a todos os co-
laboradores em virtude à come-
moração do Natal.

Metalúrgica Inca entrega panetones
aos colaboradores
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As ferramentas manuais
são essenciais no traba-
 lho de muitos profissio-

nais. Mas, será que você sabe
como usá-las corretamente?

Uma das causas dos aci-
dentes com ferramentas é o
descuido ao manejá-las, já que
parecem ser de fácil uso. Mas,
para nem tudo é o que parece
e mesmo as ferramentas mais
simples pedem atenção no dia
a dia de trabalho.

Para garantir mais seguran-
ça na jornada de trabalho e evi-
tar acidentes, listamos todos os
cuidados necessários, como:

•Selecionar sempre a
ferramenta adequada para o
trabalho

Na hora de separar os ma-
teriais para o trabalho, certifique-
se de carregar com você apenas

Ferramentas Manuais: Saiba como usá-las
Fonte: https://www.protcap.com.br/blog/ferramentas-manuais-saiba-como-usa-las

as ferramentas adequadas -
manter objetos que não serão
utilizados é trabalhoso e pode
dar espaço para acidentes ines-
perados.

•Realizar uma verificação
de segurança

Todos as ferramentas de-
vem passar por inspeções cons-
tantes que garantam que elas
estejam nas condições adequa-
das de uso.

•Realizar o transporte de
maneira segura

Todas as ferramentas devem
ser transportadas de forma segu-
ra, independente da distância.
Para isso, utilize caixas, sacolas,
bolsas próprias ou cintos de se-
gurança. Todo cuidado importa.

•Armazenar nos locais de-
signados

As ferramentas devem ser

guardadas em locais apropriados,
quando deixadas no meio do ca-
minho, em balcões ou andaimes,
podem facilitar diversos acidentes.
O ideal é que haja um armário ou
ambiente dedicado ao armazena-
mento destas ferramentas.

•Utilize os EPI’s indicados
quando necessários

Durante o trabalho, princi-
palmente naqueles que deman-
dam grandes jornadas e grandes
quantidades de ferramentas e
materiais, deve-se ficar atento ao
uso das ferramentas. Enquanto
algumas delas não estão em uso
deve-se guardá-las nos locais in-
dicados anteriormente, nunca
deixando-as espalhadas pelo
ambiente de trabalho.

Contribuição: Cipeiro Luis
Felipe da Silva
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Devido a pandemia do CO-
VID19 fomos impossibilita-
dos de realizar a tradicio-

nal missa de ação de graças no
fim de ano.

Portanto no dia 23/12/2020 rece-
bemos a ilustre e iluminada visita do
padre Celso Abreu de Jesus que rea-
lizou uma oração diante da presença
do diretor da empresa Riad,sua mãe
Sebastiana, Gerente Industrial Luis
Américo Dal Bello e coordenador de
RH Mauro Rombes Magri e passou
por todos os departamentos abenço-
ando o ambiente e funcionários.

Foram entregue os alimentos
arrecadados da SIPAT solidária
também ao padre pra repassar as
famílias carentes.

Metalúrgica Inca recebe visita do padre Celso
que abençoou toda a empresa e funcionários
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Recursos Humanos

Mesmo diante a pandemia
do covid19  não podemos
deixar de comemorar,afinal

não é todo dia que se comemora
25 anos de trabalho em uma mes-
ma empresa.

Tanto tempo se dedicando a
contribuir para o sucesso,tanto em-
presarial quanto pessoal.E neste
ano de 2020 quatro funcionários
completam bodas de prata: Paulo
Renato Vitório, Márcio Correia da
Silva, Abel de Oliveira Nicolato e
Rodrigo Neves do Nascimento.O
Diretor da empresa Riad realizou
uma singela homenagem na pre-
sença também da Srª. Sebastiana,
Gerente Industrial Luis Américo Dal
Bello e coordenador de RH Mauro
Rombes Magri.

Funcionários recebem homenagem em comemoração
as bodas de prata - 25 anos de empresa
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Qualidade

Por Regilene Araújo

Vamos iniciar falando do se-
tor da Estamparia II, ou tam-
bém conhecido como enro-

ladeira e dobra, onde as peças es-
tampadas passam pela conforma-
ção para cravamento do garfinho,
canal onde a abraçadeira é mon-

Vamos começar o ano falando
do setor da estamparia II

Iniciamos mais um ano, que 2021 seja repletos de energia, coisas boas e saúde para todos!

tada e também peço processo de
enrolagem, processo onde da a
origem a formato redondo das
abraçadeiras.

Nesta linha são produzidas
peças caracterizadas nas medi-
das de RSF 9,5mm e 13,5mm
nas opções de aço carbono e
aço inox.

A área liderada pelo Paulo Re-
nato, líder bastante ativo, e partici-
pativo com todos os colaboradores.

Os colaboradores da área são
bem jovens e estão sempre aten-
tos no processo de conformação da
peça, com verificações constantes
dos processos para assegurar um
produto de boa qualidade.
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Representantes aniversariantes

Julio Membribes (Rep. São Paulo)
16 de Janeiro

Marcelo Carvalho (Rep. Roraima)
16 de Janeiro

Alcides Medeiros (Rep. Paraiba)
31 de Janeiro

AInca teve sua marca reco-
nhecida pelos respondentes
 da 37º Pesquisa Nacional

de Preferência de Marca de Produ-
tos Industriais como uma das 5 pre-
feridas valendo o titulo de fornece-
dor NEI TOP FIVE 2020/2021 na ca-
tegoria: Abraçadeiras Metálicas

Receber o titulo TOP FIVE na
categoria Abraçadeiras Metálicas
representa a nós um reconheci-
mento do próprio mercado, mos-
trando o quanto nossa marca está
fortemente presente na mente dos
nossos clientes e o quanto o em-
penho de toda a equipe da Meta-
lúrgica Inca é importante, pois a
lembrança de uma marca esta di-
retamente relacionada ao que ela
significa para cada um, por isso
atendimento e qualidade dos pro-
dutos são imprescindíveis.

"A INCA agradece aos clientes
pela preferência e o reconhecimen-
to da qualidade dos seus produtos".

INCA no TOP FIVE
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Por Helen Romanini

Todo final de ano nossas ex-
pectativas são renovadas
com a possibilidade de um

ano inteiro novo que se aproxima
para que possamos realizar novos
projetos e também ter uma nova
chance para aqueles que ficaram
pendentes. Você tem colocado em
prática ou apenas feito promessas
a si mesmo?

Todo final de ano nossas ex-
pectativas são renovadas com a
possibilidade de um ano inteiro novo
que se aproxima para que possa-
mos realizar novos projetos e tam-
bém ter uma nova chance para
aqueles que ficaram pendentes.

Seja na área da saúde, edu-
cação, financeira, de relaciona-
mentos, basta virar o ano para
nos comprometermos em ser uma
pessoa melhor, com atitudes e re-
sultados focados em colocar em
prática todas as promessas que
fizemos a nós mesmos. E assim,
o ano começa, algumas pessoas
colocam em prática a primeira
etapa do planejamento, mas mui-
tas vezes os planos não sobrevi-
vem a segunda semana, e para a
grande maioria da população,
muitas das promessas feitas nem
são iniciadas. É pequeno o índi-
ce de comprometimento e aten-
ção, frente a realização do que foi
prometido, e estas pessoas que
se agarram a realização, são as
que se destacam, por terem mu-
dado seus hábitos, não terem se
boicotado e ao final do ano terem
cumprindo com sua palavra, com
suas promessas e assim alcança-
do seus objetivos, podendo então

Promessas de Início de Ano

desfrutar do sentimento de satis-
fação consigo mesma.

Até quando você deseja levar
uma vida mais ou menos? Não cum-
prindo com suas próprias palavras
e promessas? Vai continuar levan-
do a vida, e se atingir alguma meta
planejada, ótimo, se não houver re-
alizações, arrastará mais uma vez
como meta para o próximo ano?
Qual será sua desculpa desta vez,
por não cumprir o que prometeu a
você mesmo? Está disposto a fica-
rá a vida inteira procurando por mo-
tivos para justificar o não cumpri-
mento de suas promessas, ou gos-
taria de acreditar em suas palavras
e mudar sua realidade?

Nesta época, é importante de-
finir o planejamento para o ano, e
mais do que isso, faz-se necessá-
rio que você trabalhe a forma como
encara suas ações (frente a não
colocar em prática o que se propõe)
e também seus resultados, anali-
sando qual a vida você deseja ter, e

o que o tem lhe impedido de vivê-
la, assim como o que o leva a de-
sistir a cada planejamento. Para que
a mudança aconteça em seu dia a
dia, planejar será o primeiro passo,
porém não será a solução, obser-
vam-se pelas vezes que não foram
realizados os planejamentos feitos
até hoje, será necessário o acom-
panhamento de um Coach para
trabalhar a mudança de seu min-
dset, de seus hábitos, e buscar o
entendimento sobre as sabota-
gens presentes em seus pensa-
mentos. Com isso, você estará
preparado para deixar de lado tudo
o que te limita e se sentir fortale-
cido para colocar as ações em prá-
tica, podendo acreditar nas própri-
as promessas que faz a si.

Que esse ano possa ser de
novas ações e novos resultados,
trazendo consigo a satisfação do
dever cumprido e a credibilidade
sobre sua capacidade de conquis-
tar o que deseja.
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Meio Ambiente

Definição de Meio Ambiente se-
gundo a ONU: O meio ambi-
ente é o conjunto de elemen-

tos físicos, químicos, biológicos e
sociais que podem causar efeitos di-
retos ou indiretos sobre os seres vi-
vos e as atividades humanas.

Com base nesta breve defini-
ção, a edição de janeiro/2021 do In-
formativo Inca, na página de Meio
Ambiente trará algumas dicas so-
bre dois assuntos muito importan-
tes para a saúde humana, COVID-
19 e DENGUE!

Estamos passando por situa-
ções que nunca imaginamos pas-
sar e, não podemos ser indiferen-
tes a isso. Por esse motivo seguem
algumas informações que podem
salvar vidas.

Não podemos ser negligentes a
ponto de ignorar tudo que esta acon-
tecendo a nossa volta.

Se proteger é respeitar a si
mesmo, a quem amamos e a ao
próximo.

Faça sua parte!!!

COVID – 19: Como prevenir?
As recomendações de preven-

ção à COVID-19 são as seguintes:
• Lave com frequência as

mãos até a altura dos punhos, com
água e sabão, ou então higienize
com álcool em gel 70%. Essa fre-
quência deve ser ampliada quan-
do estiver em algum ambiente pú-
blico (ambientes de trabalho, pré-
dios e instalações comerciais, etc),
quando utilizar estrutura de trans-
porte público ou tocar superfícies
e objetos de uso compartilhado.

• Ao tossir ou espirrar, cubra
nariz e boca com lenço ou com a par-
te interna do cotovelo.

Não tocar olhos, nariz, boca ou
a máscara de proteção com as mãos
não higienizadas.

Se tocar olhos, nariz, boca ou a
máscara, higienize sempre as mãos
como já indicado.

• Mantenha distância mínima
de 1 (um) metro entre pessoas em
lugares públicos e de convívio so-
cial. Evite abraços, beijos e aper-
tos de mãos. Adote um compor-
tamento amigável sem contato fí-

Meio Ambiente: COVID-19 e Dengue. Tudo a ver!
Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/

sico, mas sempre com um sorri-
so no rosto e nos olhos.

• Higienize com frequência o
celular, brinquedos das crianças e
outro objetos que são utilizados com
frequência.

• Não compartilhe objetos de
uso pessoal como talheres, toalhas,
pratos e copos.

• Mantenha os ambientes limpos
e bem ventilados.

• Se estiver doente, evite conta-
to próximo com outras pessoas, prin-
cipalmente idosos e doentes crôni-
cos, busque orientação pelos canais
on-line disponibilizados pelo SUS ou
atendimento nos serviços de saúde
e siga as recomendações do profis-
sional de saúde.

• Durma bem e tenha uma ali-
mentação saudável.

• Recomenda-se a utilização de
máscaras em todos os ambientes. As
máscaras de tecido (caseiras/artesa-
nais) não são Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI), mas podem
funcionar como uma barreira física,
em especial contra a saída de gotí-
culas potencialmente contaminadas.

Atenção aos sintomas:
• Pessoas que apresentem sin-

tomas respiratórios como tosse, es-
pirros e coriza, além de febre, diar-
reia e ausência de olfato ou paladar,
sintomas comuns entre pacientes
com COVID-19, devem ficar isolados
dos demais e ausentes das reuniões
presenciais.

• Procurar um serviço de saúde
para avaliação médica e diagnóstico
é fundamental para que a pessoa te-
nha atendimento hospitalar se neces-
sário e receba as instruções para re-
cuperação de seu quadro de saúde.

Se eu ficar doente:
Se estiver doente, com sintomas

compatíveis com a COVID-19, pro-
cure imediatamente os postos de tri-
agem nas Unidades Básicas de Saú-
de / UPAS ou outras unidades de
saúde.

Após encaminhamento consul-
te-se com o médico. Uma vez diag-
nosticado pelo médico, receba as
orientações e prescrição dos medi-

camentos que você deverá usar.
O médico poderá solicitar exa-

mes complementares. Inicie o tra-
tamento prescrito imediatamente.
Mantenha seu médico sempre infor-
mado da evolução dos sintomas du-
rante o tratamento e siga suas re-
comendações.

Utilize máscara o tempo todo.
Se for preciso cozinhar, use

máscara de proteção, cobrindo boca
e nariz todo o tempo.

Depois de usar o banheiro, nun-
ca deixe de lavar as mãos com água
e sabão e sempre limpe vaso man-
tendo a tampa fechada, pia e demais
superfícies com álcool, água sanitá-
ria ou outro produto recomendado
pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Anvisa - para desinfecção
do ambiente.

Separe toalhas de banho, gar-
fos, facas, colheres, copos e outros
objetos apenas para seu uso.

O lixo produzido precisa ser se-
parado e descartado.

Evite compartilhar sofás e cadei-
ras e realize limpeza e desinfecção
frequente com água sanitária ou ál-
cool 70% ou outro produto recomen-
dado pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária – Anvisa.

Mantenha a janela aberta para
circulação de ar do ambiente usado
para isolamento e a porta fechada,
limpe a maçaneta frequentemente
com álcool 70%, água sanitária, ou
outro produto recomendado pela
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária – Anvisa.

Caso o paciente não more sozi-
nho, recomenda-se que os demais
moradores da residência durmam em
outro cômodo, seguindo também as
seguintes recomendações:

• Mantenha a distância mínima
de 1 metro entre a pessoa infectada
e os demais moradores.

• Limpe os móveis da casa fre-
quentemente com água sanitária, ál-
cool 70% ou outro produto recomen-
dado pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária – Anvisa.

• Se uma pessoa da casa tiver
diagnóstico positivo, todos os mora-
dores devem ficar em distanciamen-
to conforme orientação médica.
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PARA MATAR OS OVOS DO
MOSQUITO BASTA SECAR OS RE-
SERVATÓRIOS DE ÁGUA PARADA

Não é apenas o simples ato de
secar os reservatórios de água para-
da que irá impedir o mosquito da den-
gue de se reproduzir. É preciso lim-
par o local também, pois o ovo ainda
pode ser manter "vivo" por mais de
um ano sem água.

TOMAR VITAMINA B AFASTA O
MOSQUITO

Apesar de ser verdade que o

Mitos sobre o mosquito da Dengue
http://www.dengue.pr.gov.br/

mosquito é atraído de acordo com a
respiração e o gás carbônico exala-
do pela pessoa, não é uma medida
eficaz de combate à dengue a inges-
tão de vitamina B, bem como alho
ou cebola (que têm cheiro elimina-
do pela pele).

Tomar vitamina B pode afastar
mosquitos, mas isso não dura muito
e também irá variar de acordo com
o metabolismo de cada pessoa, po-
dendo até não ter efeito algum.

BORRA DE CAFÉ NA ÁGUA DAS

PLANTAS MATA OS OVOS DO MOS-
QUITO

Não há comprovação de eficácia
da borra de café na água das plantas
nem sobre a terra no combate ao mos-
quito. Pelo contrário, já foi verificado na
prática que a larva do Aedes aegypti se
desenvolve na água suja de borra de
café. Ao invés de usar a borra, tente eli-
minar os pratos dos vasos, ou coloque
areia até as bordas para eliminar a
água. Lave também os pratos com bu-
cha e sabão semanalmente. Isso é efi-
caz contra a dengue.

AR-CONDICIONADO E VENTI-
LADORES MATAM O MOSQUITO

Quando se usa o ar-condiciona-
do a temperatura e a umidade baixam,
isso inibe o mosquito. Ele tem mais difi-
culdade para detectar onde estará a
possível vítima de sua picada. Porém
não morrerá. Esses aparelhos apenas
espantam o mosquito que poderá vol-
tar em outro momento.

REPELENTES SÃO FUNDA-
MENTAIS NO COMBATE À DENGUE

Repelentes, velas de citronela ou
andiroba, ao contrário do que muita
gente pensa, não têm muito efeito no
combate à dengue, pois têm efeito in-
determinado e temporário.

QUALQUER PICADA DO MOS-
QUITO TRANSMITE A DOENÇA

Primeiramente é necessário que
o mosquito esteja contaminado. Além
disso, cerca de metade das pessoas
picadas não desenvolvem a doença.
Entre 20 e 50% vão desenvolver formas
subclínicas da doença. Ou seja, sem
apresentar sintomas. Mesmo assim, é
importante em caso de dúvida ou qual-
quer suspeita procurar o posto de saú-
de mais próximo.

AS LARVAS DO MOSQUITO SÓ
SE DESENVOLVEM EM ÁGUA LIMPA

Os ovos do mosquito também po-
dem se desenvolver em água suja e
parada. Hoje se discute até se as fê-
meas do Aedes têm realmente a prefe-
rência pela água limpa. Então para com-
bater a dengue, o importante é acabar
com qualquer reservatório de água pa-
rada, seja limpa ou suja.
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Aniversariantes
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Kesia Carolina Correia da Silva
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José Roberto Faria Valéria Cristina da Silva Iza Jonathan Fellipe de Paiva Silva Marcelo Vieira Massaro
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Esportistas da INCA Por Devilson Pereira

O Esportista da INCA Willian
 Faria Coelho Barbosa foi
 destaque no futevôlei mo-

coquense na Categoria Amador B
neste ano de 2020 que se findou e
como prêmio subiu para a Catego-
ria Amador A (1ª divisão amadora
do futevôlei).

Esportista da INCA foi destaque
no Futevôlei mocoquense

Além dessas competições, em
todas as sextas-feiras vem dispu-
tando desafios na quadra do Proje-
to 100 em dupla com o Maicon e os
resultados estão senso rentáveis.

Para 2021, há a expectativa de
disputar o TAFC que é considerada a
maior competição de Futevôlei do Bra-

sil e organizada pelo Anderson Águia.
“Neste ano vou seguir com os

treinamentos, os jogos e incentivar
a garotada de Mococa e região para
praticar este esporte que está cres-
cendo. E há seis meses não jogo
uma partida de futebol, apenas fu-
tevôlei”, disse o Willian.

No ano passado disputou 6 competições e em todas elas conquistou
o podium, sendo os seguintes resultados:

Competição Posição Dupla
Desafio Projeto 100 X V. Carvalho Campeão Willian e Otávio Aguiar
Desafio V. Carvalho X Projeto 100 Campeão Willian e Otávio Aguiar
Torneio Arena Futbeer Campeão Willian e Romarinho
Torneio Fut-fralda Campeão Willian e Guilherme
Torneio LG Sports Ribeirão Preto-SP Vice Willian e Bruno
Torneio Projeto 100 3° Willian e bruno
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