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Alunos da escola ETEC- Francisco 
Garcia visitam Metalúrgica Inca e 

participam de palestras

Cerca de 30 alunos da ETEC – Francisco Garcia, Industrial, que 
cursam o Ensino Médio Integral e Técnico em Mecânica visitaram a 
Inca no último dia 3 de setembro, acompanhados pelos professo-
res Christian e Osvaldo. A visita teve como principal objetivo 
mostrar aos alunos todo o trabalho desenvolvido pela 
Metalúrgica, do recebimento da matéria prima a confecção final do 
produto. Leia a matéria completa na página 7.

Embora possa ser um tema difícil de tratar, 
falar abertamente sobre o câncer pode 
ajudar a esclarecer mitos e verdades e, com 
isso, aumentar a chance de enfrentamento 
da doença. Leia a matéria completa na 
página 2.

Outubro Rosa
Prevenção do câncer 

de mama

Esportistas da
Página 5

Metalúrgica Inca visita 16º EBRATS
Encontro e Exposição Brasileira de 

Tratamento de Superfície - 2018

Criado em 1979, hoje em sua 16º edição, o EBRATS – Encontro e 
Exposição Brasileira de Tratamento de Superfície, é um evento 
trienal, reconhecido como a grande vitrine e o maior Fórum da 
América Latina no que diz respeito à divulgação dos processos e 
tecnologia que ocorrem em todo o universo abrangido pelo 
segmento de Tratamento de Superfície.  Leia a matéria completa 
na página 8.

Metalúrgica Inca Ltda

Dicas para começar o 
mês e semana com 
ótimos resultados

Um grande solucionador de problemas. 
Esta é a função da profissão vendedor, uma 
das mais antigas e numerosas do mundo, 
celebrada hoje, no dia 1º de outubro. No 
entanto, é imprescindível ressaltar que o 
mercado não existiria sem as vendas, assim 
como não haveria negócios caso não 
houvesse pessoas dedicadas a esse 
trabalho. Ao contrário do que o senso 
comum prega, para ser um profissional de 
resultados na área não basta apenas ter um 
bom papo. Uma negociação bem sucedida 
exige disciplina, tática e, além disso, 
algumas técnicas podem ser utilizadas. 
Leia a matéria completa na página 6.

3 Dicas Poderosas 
para Construir 

Relacionamentos 
Significativos

Para lidar com o ser humano não existem 
regras nem fórmulas, na verdade consiste 
na simplicidade. Ser humano talvez seja a 
melhor definição para preencher sua vida 
com ótimas conexões. Leia a matéria 
completa na página 4.

P B !A ÉR NA S

Dia das Crianças: Vamos falar 
um pouco sobre a segurança 
que precisamos para com os 

baixinhos em casa
Crianças são curiosas e não têm noção de 
perigo. O risco de acidentes domésticos 
existes e podem ser evitados com medidas 
de prevenção como modificações no meio 
ambiente em que elas vivem.Leia a 
matéria completa na página 4.Página 5

Aniversariantes
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Outubro Rosa - Câncer de Mama: é preciso falar sobre o assunto
Embora possa ser um tema difícil de tratar, 
falar abertamente sobre o câncer pode 
ajudar a esclarecer mitos e verdades e, com 
isso, aumentar a chance de enfrentamento 
da doença. Um em cada três casos de 
câncer pode ser curado se for descoberto 
logo no início. Mas muitas pessoas, por 
medo ou desconhecimento, preferem não 
falar no assunto e acabam atrasando o 
diagnóstico. Por isso, é preciso desfazer 
crenças sobre o câncer, para que a doença 
deixe de ser vista como uma sentença de 
morte ou um mal inevitável e incurável.
Alguns tipos de câncer, entre eles, o de 
mama, apresentam sinais e sintomas em 
suas fases iniciais. Detectá-los precoce-
mente traz melhores resultados no 
tratamento e ajuda a reduzir a mortalidade. 
Suas mamas são únicas, assim como você. 
É comum que uma das mamas seja maior 
que a outra ou que tenham formatos 
diferentes. Quando a mulher conhece bem 
o seu corpo, ela pode perceber mudanças 
que são normais nas mamas e ficar alerta 
para um sinal ou sintoma suspeito de 
câncer de mama. A informação pode salvar 
vidas.
O que é câncer de mama? É uma doença 
resultante da multiplicação de células 
anormais da mama, que forma um tumor 
com potencial de invadir outros órgãos. Há 
vários tipos de câncer de mama. Alguns se 
desenvolvem rapidamente e outros não. A 
maioria dos casos tem boa resposta ao 
tratamento, principalmente quando 
diagnosticado e tratado no início.
O câncer de mama é comum no Brasil?
Sim. É o tipo mais comum, depois do 
câncer de pele, e também o que causa mais 
mortes por câncer em mulheres.
Só as mulheres têm câncer de mama?
Não. Homens também podem ter câncer de 
mama, mas isso é raro (apenas 1% dos 
casos).
O que causa o câncer de mama?
Não há uma causa única. Diversos fatores 
estão relacionados ao câncer de mama. O 

risco de desenvolver a doença aumenta 
com a idade, sendo maior a partir dos 50 
anos.
Fatores de risco
Comportamentais/ambientais:
- Obesidade e sobrepeso após a menopau-
sa.
- Sedentarismo (não fazer exercícios).
- Consumo de bebida alcoólica.
- Exposição frequente a radiações ionizan-
tes (raios X, mamografia e tomografia).
História reprodutiva/hormonais
- Primeira menstruação (menarca) antes de 
12 anos.
- Não ter tido filhos.
- Primeira gravidez após os 30 anos.
- Não ter amamentado.
- Parar de menstruar (menopausa) após os 
55 anos.
- Ter feito uso de contraceptivos orais por 
tempo prolongado.
- Ter feito reposição hormonal pós-
menopausa, principalmente por mais de 
cinco anos.
Hereditários/genéticos
História familiar de:
- Câncer de ovário.
-  Câncer de mama em homens.
- Câncer de mama em mulheres, principal-
mente antes dos 50 anos.
- A mulher que possui alterações genéticas 
herdadas na família, especialmente nos 
genes BRCA1 e BRCA2, tem risco elevado de 
câncer de mama. Apenas 5 a 10 % dos casos 
da doença estão relacionados a esses 
fatores.
É possível reduzir o risco de câncer de 
mama? Sim. Manter o peso corporal 
adequado, praticar atividades físicas e 
evitar o consumo de bebidas alcoólicas 
ajudam a reduzir o risco de câncer de 
m a m a .  A  a m a m e n ta çã o  ta m b é m  é 
considerada um fator protetor.
Qual o perigo da Terapia de Reposição 
Hormonal?
A Terapia de Reposição Hormonal (TRH), 

principalmente a terapia combi-
nada de estrogênio e progestero-
na, aumenta o risco do câncer de 
mama. O risco elevado de desen-
volver a doença diminui progressivamente 
após a suspensão da TRH, que é o uso de 
hormônios para aliviar os sintomas da 
menopausa, fase em que os ovários deixam 
de produzir estrogênio e progesterona.
Quais são os sinais e sintomas do câncer 
de mama?
- Caroço (nódulo) fixo e geralmente indolor.
- Pele da mama avermelhada, retraída ou 
parecida com casca de laranja.
- Alterações no bico do peito (mamilo)
- Pequenos nódulos na região embaixo dos 
braços (axilas) ou no pescoço.
- Saída de líquido anormal das mamas.
Essas alterações precisam ser investigadas 
o quanto antes, mas podem não ser câncer 
de mama.
Como as mulheres podem perceber os 
sinais e sintomas da doença?
Todas as mulheres, independentemente 
da idade, podem conhecer seu corpo para 
saber o que é e o que não é normal em suas 
mamas. A maior parte dos cânceres de 
mama é descoberta pelas próprias 
mulheres.
Olhe, palpe e sinta suas mamas no dia a dia 
para reconhecer suas variações naturais e 
identificar as alterações suspeitas. Em caso 
de alterações persistentes, procure o Posto 
de Saúde.
Além de estarem atentas ao próprio 
corpo, é recomendado que as mulheres 
façam exame de rotina?
Sim. O rastreamento é a realização de 
exame de rotina para identificar o câncer 
antes de a pessoa ter sintomas. No caso do 
câncer de mama, o exame recomendado é 
a mamografia
Mamografia é uma radiografia das mamas, 
realizada por um equipamento de raios X 
chamado mamógrafo, capaz de visualizar 
alterações suspeitas.
Q u e m  d e v e  fa z e r  m a m o g ra fi a  d e 
rastreamento?  É recomendado que 
Mulheres de 50 a 69 anos façam uma 
mamografia a cada dois anos. A mamogra-
fia para avaliar uma alteração suspeita na 
m a m a  é  c h a m a d a  d e  m a m o g r a fi a 
diagnóstica e poderá ser feita em qualquer 
idade. Alterações suspeitas também 
podem ser avaliadas pelo exame clínico 
das mamas, que é a observação e palpação 
das mamas por médico ou enfermeiro. 
Fonte: Cartilha Campanha Câncer de Mama 
vamos falar sobre isso 2016 (www.inca-
.org.br).
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A língua portuguesa realmente é muito 
rica, palavras que parecem próximas 
podem tomar denotações completamente 
diferentes do que você pensa. Por exem-
plo, muitas pessoas acreditam que 
acidente e incidente são a mesma coisa, 
mas não são. Sendo assim, vamos desco-
brir a diferença entre esses termos para 
que você não passe vergonha no seu 
próximo relatório de segurança do 
trabalho.
Se formos levar em consideração somente 
o que o dicionário da Língua Portuguesa 
tem para nos trazer, enquanto acidente 
significa um acontecimento inesperado e 
desagradável, com consequências graves e 
muitas vezes incorrigíveis, incidente 
significa algum imprevisto que faz com que 
a ordem natural (ou planejada) dos 
acontecimentos seja desviada, contudo, 
sem graves consequências como um 
desastre, por exemplo.
O que é acidente de trabalho: Para deixar 
essa questão ainda mais clara, vamos 
adentrar um pouco mais no âmbito do 
acidente de trabalho, de acordo com a sua 
definição legal.
A legislação trabalhista brasileira, através 
da Lei no 8.213 de 24 de julho de 1991, 
d e fi n e  a c i d e n te  d e  t ra ba l h o  co m o 
qualquer ocorrência que aconteça a 
serviço de uma empresa. Essa ocorrência 
pode ser qualquer uma em que tenha lesão 
corporal ou o desenvolvimento de uma 
doença ocupacional ou ainda a alteração 
da capacidade física desse trabalhador e 
em casos extremos, até a morte.
Quer um exemplo para te ajudar a diferen-
ciar os dois na prática? Bem, digamos que 

um engenheiro está caminhando pela 
obra, e  durante sua caminhada ele é 
atingido na cabeça por um parafuso que 
não foi bem apertado e acabou se despren-
dendo da construção. Dessa forma não foi 
acometido por nenhum tipo de ferimento, 
somente assustou-se com o ocorrido.
Você sabe responder o que a situação 
acima caracteriza? Não, não é um acidente 
de trabalho, mas sim um incidente, uma 
vez que não houve nenhuma repercussão 
negativa em consequência ao acontecido.
Mas em uma situação em que o EPI não 
estava sendo utilizado, esse ocorrido 
facilmente poderia ter se tornado um 
acidente com sérias consequências para o 
trabalhador. Uma concussão cerebral 
nesse caso pode acarretar em diversas 
sequelas, nesse sentido, somente enfati-
zando a importância do uso do capacete de 
segurança ou equipamentos de proteção 
de forma geral.
Ressaltamos que, independente das 
consequências que essas situações 
venham a causar,  confeccionar um 
relatório de investigação de acidente e/ou 
incidente é de extrema importância para 
que a causa dessa situação de risco seja 
identificada e as devidas providências para 
evitar a sua repetição possam ser tomadas.
Como evitar acidentes de trabalho: 
Agora que já sabemos diferenciar acidente 
e incidente de trabalho, vamos falar um 
pouco do acontecimento mais sério entre 
os dois. Afinal, o foco de toda ação em 
segurança no trabalho é, necessariamente, 
fazer que nenhuma das situações foco 
desse texto aconteçam. Para isso, vamos 
falar um pouco agora sobre como evitar 

acidentes de trabalho.
Utilização de equipamentos adequados: 
Esse talvez seja o princípio da prevenção, a 
utilização de equipamentos adequados 
para a execução das tarefas. Desde botas, 
até o capacete, é direito do trabalhador ter 
todos os equipamentos de segurança 
necessários e exigidos para o desempenho 
pelo de suas tarefas.
Evitar atividades que não estão bem 
estabelecidas: Atividades avulsas e que o 
colaborador não tem o hábito de executar 
pode resultar em improviso e talvez um 
acidente. Nesse sentido, as funções devem 
ser atribuídas de acordo com habilidades e 
competências de cada indivíduo.
A pressa é...: Literalmente, inimiga da 
perfeição. Fazer o trabalho “na correria” é 
sinônimo de acidente e serviço malfeito, 
tanto o trabalhador por sofrer um acidente 
por deixar passar alguma etapa do 
protocolo como prender o dispositivo 
trava-queda na linha de vida ou mesmo 
verificar se o procedimento foi desenvolvi-
do de maneira correta.
Informar acidentes e incidentes:  A 
maneira mais efetiva de lutar contra a 
possibilidade do acidente de trabalho é 
notificar a comissão responsável por lidar 
com esses acontecimentos. Dessa forma, 
os profissionais de segurança do trabalho 
sempre terão dados atualizados que irão 
guiar as ações de prevenção e correção de 
riscos.
Não brincar no trabalho
Brincadeira e trabalho, especialmente 
onde se encontram os riscos, certamente é 
uma mistura perigosa. Dessa forma, 
manter o ambiente de trabalho organizado 
e sem brincadeiras fora de local é uma 
medida de segurança muito efetiva.
Sinalização dos ambientes:  A sinalização 
dos ambientes não é algo opcional, 
existem situações específicas que são 
exigidas pelos órgãos reguladores, 
contudo, mesmo aqueles ambientes nos 
quais não há necessidade, uma simples 
sinalização pode evitar pequenos aciden-
tes (ou seriam incidentes?).
Fonte: 
https://www.protcap.com.br/blog/diferen
ca-entre-acidente-e-incidente. 
Contribuição: Cipeiro Luiz Fernando Zardi

Acidente de trabalho ou incidente de trabalho?

Segurança e CIPA

www.inca.ind.br

Acesse 
nosso site
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Segurança e CIPA

Crianças são curiosas e não têm noção de 
perigo. O risco de acidentes domésticos 
existes e podem ser evitados com medidas de 
prevenção como modificações no meio 
ambiente em que elas vivem. Isso significa 
que pais e responsáveis precisam fazer a sua 
parte, providenciando as adaptações 
necessárias na casa e na rotina da família.
Os cuidados fazem a diferença. Uma sugestão 
geral é manter os telefones de emergências 
como SAMU (192) e Corpo de bombeiros (193) 
sempre à mão. Veja quais pontos de maior 
vulnerabilidade e soluções que ajudam a 
deixar a casa mais segura para o seu filho.
Banheiro: Quando a criança é pequena, o 
peso da cabeça é proporcionalmente maior 
do que o corpo, o que pode influenciar no 
equilíbrio. O ideal é que elas não fiquem 
nunca sozinhas. "Deixar a criança na 
banheira para pegar uma toalha ou atender o 
telefone pode ser perigoso, assim como 
deixá-la se debruçar no vaso. Ela pode cair e 
não conseguir sair devido ao peso da cabeça. 
Cerca de 10 segundos são suficientes para 
que a criança fique submersa e em 2 minutos 
ela pode perder a consciência ". Para evitar os 
riscos, recomenda-se: lacres de privada, que 
são fáceis de instalar e impedem que a 
criança tenha acesso ao vaso sanitário e 
tapetes antiderrapantes no fundo da 
banheira, que ajudam a diminuir os riscos de 
queda.
Cozinha: A cozinha é um dos ambientes mais 
perigosos para crianças que já caminham. Se 
elas eventualmente tiverem acesso ao 
ambiente, certifique-se de que panelas e 

utensílios com ponta ou fio, como facas e 
tesouras, sejam mantidos fora do alcance. Os 
sacos plásticos também podem oferecer 
risco de morte por asfixia. 
As soluções indicadas são: utilizar as bocas 
de trás do fogão ao cozinhar e certificar-se de 
que os cabos das panelas estejam virados 
para dentro, para não serem alcançados; e 
usar puxa-sacos, para que os sacos plásticos 
de supermercado sejam mantidos fora do 
alcance das crianças.
Salas e áreas comuns: As toalhas compridas 
na mesa de jantar estão proibidas. Elas são 
mais um risco, principalmente ,para crianças 
que ainda se apoiam em tudo para se 
equilibrar. Ao puxar a toalha elas podem 
derrubar tudo o que houver em cima da 
mesa, como líquidos e alimentos quentes, 
copos de vidros, talheres e louças, que 
podem causar ferimentos graves. Além disso, 
vãos em sacadas e escadas podem represen-
tar riscos de vida e precisam ser isoladas. Por 
isso,  prefira toalhas curtas ou jogos 
americanos; coloque antiderrapantes nos 
tapetes ou retire-os temporariamente; use 
portões de segurança no topo e na base das 
escadas e, caso, a escada seja aberta, instale 
redes ao longo dela ;instale também grades 
ou redes de proteção em janelas,sacadas,-
mezaninos;substitua fios elétricos desenca-
pados e proteja tomadas com tampas 
apropriadas. Ou, simplesmente,esconda-as 
posicionando móveis de forma que a criança 
não tenha acesso; prefira cortinas ou 
persianas com panos grossos e pesados, que 
são mais difíceis para a criança manusear, e 

sem cordas, que causam risco de estrangula-
mento; e evite posicionar camas e qualquer 
outro móvel perto da janela, pois, eles 
podem ser usados para escalar.
Lavanderia ou área de serviço: Esse espaço 
da casa está entre os que exigem maior 
atenção. Para crianças pequenas, até mesmo 
baldes com apenas 2,5 cm de água podem 
trazer riscos de afogamento.
Produtos de limpeza, por serem coloridos, na 
maioria das vezes, são confundidos com 
brinquedos ou produtos para consumo, 
como sucos ou refrigerantes e os pequenos 
tendem a não resistir à tentação de experi-
mentá-los. A dica é manter os baldes sempre 
vazios e guardá-los virados para baixo e longe 
do alcance das crianças; ter um armário 
fechado onde os produtos de limpeza devem 
ser guardados em lugares altos ou trancados, 
além de mantê-los em seus recipientes 
originais para não confundir as crianças.
A Metalúrgica Inca juntamente com o SESMT, 
CIPA e Brigadistas destaca a importância da 
segurança no nosso dia-a-dia principalmente 
com as nossas crianças que serão o futuro do 

país.      Feliz dia das crianças!

12 de Outubro - Dia das Crianças: Vamos falar um pouco sobre a 
segurança que precisamos para com os baixinhos em casa

Para lidar com o ser humano não existem 
regras nem fórmulas, na verdade consiste 
na simplicidade. Ser humano talvez seja a 
melhor definição para preencher sua vida 
com ótimas conexões.
Autoconhecimento: O primeiro passo 
para construir relações significativas é o 
autoconhecimento, antes mesmo de 
poder agregar com os outras pessoas é 
preciso que seja habilidoso consigo 
mesmo.  Quanto mais você se conhece, 
mais você conhece o próximo, portanto seu 
domínio na arte de se relacionar e lidar 
com o outro se tornará um processo 
natural. Aprenda técnicas de Coaching 
para promover mudanças positivas através 
do autoconhecimento e conquistar 

melhores resultados em sua vida e carreira.
Ouvir na essência: O simples fato de 
pausar o que estiver fazendo e realmente 
prestar atenção no que o outro está 
dizendo a você causa um enorme impacto 
posit ivo para estabelecer  relações 
consistentes. Ouvir na essência significa 
compreender além das palavras, mas 
também o silêncio entre elas, é entender a 
linguagem verbal e não verbal, entonação 
da voz, volume, velocidade, e variações 
corporais, gestos, olhar, respiração. Se 
interesse verdadeiramente pelas pessoas!
Suspender o julgamento: Cada pessoa 
possui uma visão de mundo, opiniões, 
gostos, preferências e formas de agir 
perante as situações da vida. E isso é ótimo, 

pois as diferenças nos proporciona 
crescimento e expansão de nosso repertó-
rio. A diversidade nos enriquece e engran-
dece! Para manter relações saudáveis, é 
preciso se colocar no lugar do outro, isso te 
ajudará a compreende-lo mesmo que suas 
posições sejam contrárias. Honrar e 
respeitar a história do outro, este é um 
princípio básico. 
Fonte: https://www.ibccoaching.com.br.

Recursos Humanos

3 Dicas Poderosas para Construir Relacionamentos Significativos

Estamos no Facebook
Curta nossa página

facebook.com/metalurgica.inca
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A amizade entre os Esportistas da Inca

Esse mês de setembro foi de muitos momentos de diversões entre 
os funcionários da Inca, ora para aquele “famoso” futebol disputa-
do no campo do Clube Amigos do Riad, ora para as partidas de 
truco e sinuca, ou para aqueles happy hours no Grêmio, em que as 
horas passam tão rápidas e nem percebemos... Tudo isso mostra 
que a amizade é o bem mais precioso que todos têm na vida e o 
exemplo disso é que não são amigos apenas nas dependências da 
empresa, e também fora, onde, na maioria das vezes, se encon-
tram acompanhados com os seus familiares.

Esportes Reportagem de Devilson Pereira
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Aniversariantes
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Um grande solucionador de 
problemas. Esta é a função da 
profissão vendedor, uma das 
mais antigas e numerosas do 
mundo, celebrada hoje, no 
dia 1º de outubro. No entanto, 

é imprescindível ressaltar que o mercado 
não existiria sem as vendas, assim como 
não haveria negócios caso não houvesse 
pessoas dedicadas a esse trabalho. Ao 
contrário do que o senso comum prega, 
para ser um profissional de resultados na 
área não basta apenas ter um bom papo. 
Uma negociação bem sucedida exige 
disciplina, tática e, além disso, algumas 
técnicas podem ser utilizadas.
Neste ano, o Dia do Vendedor acontece na 
segunda-feira e abre, além de um mês, uma 
semana, ou seja, é o momento em que as 
novas metas e estratégias de trabalho são 
definidas. Pensando nisso, para começar 
bem o período, sugiro algumas ações 
indispensáveis para garantir boas vendas.
Crie uma relação próxima com o consumi-

dor, estabeleça confiança. Isso se chama 
empatia e faz toda a diferença na relação 
comercial, portanto, lembre-se sempre que 
cada cliente tem um perfil, trate-o como ele 
quer ser tratado. O diálogo fará com que se 
conheça melhor o comprador, então 
priorize a comunicação, busque fazer 
perguntas para identificar necessidades, 
mas com cautela. Além disso, um compra-
dor bem atendido costuma fazer boas 
recomendações, que por sua vez, pode 
resultar em novos clientes.
Outro ponto importante é fugir do óbvio e 
colocar a cabeça para funcionar. Crie novas 
oportunidades e proponha soluções 
inovadoras. Criatividade é um elemento 
fundamental quando se trata de vendas, 
por isso, cuidado com famosos clichês, que 
já estão batidos e podem prejudicar ao 
invés de ajudar, busque alternativas para 
estimular os sentidos dos clientes. Faça, por 
exemplo, com que se imaginem desfrutan-
do dos benefícios do produto ou serviço 
oferecido. 

Um vendedor também precisa de alternati-
vas para conquistar novos compradores e 
administrar os próprios resultados. Tente 
atingir um ponto de equilíbrio que beneficie 
todos, oferecendo mais soluções aos 
clientes. Utilize indicadores de resultados e 
monitore-se diariamente para verificar o 
que é necessário para atingir os objetivos 
almejados. A ideia é utilizar os números 
como um gerenciador de resultados, no 
qual será possível avaliar o ticket médio das 
próprias negociações e ainda avaliar, por 
exemplo, o número de fechamentos. Por 
fim, vale salientar que, entre os itens mais 
importantes, está o networking. Afinal, 
contatos são sempre bem vindos e é 
importante que saibam quem e o que você 
é. Vender é uma forma de se relacionar e 
manter relações para cultivar oportunida-
des. Também vale lembrar que o conheci-
mento específico e habilidades técnicas são 
os principais diferenciais de um profissional 
bem-sucedido. Boas vendas e parabéns a 
todos os vendedores!

Comercial
Dia do Vendedor: dicas para começar o mês e semana com ótimos resultados

Aniversariantes

Eduardo
São Paulo

Robinson
Rio Grande do Sul

Raimundo
Pará

Pablo
Rio Grande do Sul

Metalúrgica Inca Ltda

3017 3119

A parceria vai além de oferecer produtos.
É a arte de conquistar a confiança e o

respeito dos clientes. Parabéns!!!

1º de Outubro
Dia do Representante Comercial
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Cerca de 30 alunos da ETEC – Francisco Garcia, Industrial, que 
cursam o Ensino Médio Integral e Técnico em Mecânica visitaram a 
Inca no último dia 3 de setembro, acompanhados pelos professo-
res Christian e Osvaldo.
A visita teve como principal objetivo mostrar aos alunos todo o 
trabalho desenvolvido pela Metalúrgica Inca, do recebimento da 
matéria prima a confecção final do produto.
Os alunos percorreram inicialmente a área de Segurança, repre-
sentada pela Técnica de Segurança Fabiana, que detalhou sobre os 
riscos e regras que devem ser seguidas a partir da entrada na área 
de produção. divididos em grupos menores, os alunos visitaram 
todas as áreas, acompanhados pelos monitores internos, 
Regilene, Flávia e Pablo que esclareciam as dúvidas, explicando 
detalhadamente cada procedimento realizado. Após a visita 
técnica, os alunos foram recepcionados no refeitório com um 
delicioso lanche, onde tiveram a oportunidade de conversar com o 
Gerente Industrial, Luís Dal Bello, que destacou a importância do 
estudo, revelando que as teorias aprendidas em sala de aula foram 
fundamentais para o trabalho diário.   
Para encerrar com chave de ouro, Dal Bello e o Analista de 
Qualidade Pablo, proferiram uma palestra em que foram apresen-
tados cases de sucessos implantados na empresa. E no mesmo dia, 
no período noturno, para os alunos dos cursos técnicos, onde 
foram apresentados cases de sucessos implementados na 
empresa, destacando as dificuldades e desafios.

A Inca  acredita que disseminar os conhecimentos e as boas 
práticas adotadas é sempre enriquecedor para ambas as partes, 
uma maneira dinâmica de conduzir e visualizar as rotinas vivencia-
das no dia a dia.

Alunos da escola ETEC- Francisco Garcia visitam 
metalúrgica Inca e participam de palestras

Meio Ambiente
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"A metalúrgica Inca parabeniza quem
tanto se dedica a conduzir nossa marca

pelo caminho do sucesso"

O canal da Metalúrgica Inca no YouTube 
estará com novidades em breve. Mais 5 
novos vídeos explicando sobre nossos 
produtos serão lançados, são eles: Cabide, 
Emenda, Tipo D com cunha, Tipo D 
parafuso e Tipo U. O canal surgiu da ideia 
de apresentar os produtos desenvolvidos 

pela Inca, auxiliando na ampliação do 
conhecimento. 
De linguagem simples e atual, os vídeos 
exemplificam a utilização adequada no 
produto oferecido ao mercado. Acesse o 
nosso canal, inscreva-se e fique por dentro 
de todos os vídeos.

Canal da Inca no Youtube

“A arte da vida consiste 
em fazer da vida uma 

obra de arte”

Metalúrgica Inca visita 16º EBRATS 2018
Meio Ambiente

Criado em 1979, hoje em 
sua 16º edição, o EBRATS 
– Encontro e Exposição 
Brasileira de Tratamento 
d e  S u p e r f í c i e ,  é  u m 

evento trienal, reconhecido como a grande 
vitrine e o maior Fórum da América Latina 

no que diz respeito à divulgação dos 
processos e tecnologia que ocorrem em 
todo o universo abrangido pelo segmento 
de Tratamento de Superfície.O evento, que 
ocorreu entre os dias 12 a 15 de setembro 
no São Paulo Expo, se destaca pela 
diversidade de produtos, lançamentos e 

conteúdos oferecidos para o mercado, 
apresentando a evolução do setor, tanto 
em processo quanto em equipamentos 
para Tratamento de Superfície e para 
Estação de Tratamento de Efluentes. 
Participaram do evento: Riad Jauhar, Luís 
Dal Bello, Flávia Garcia e Pablo Silva.

Qualidade

Mahatma Gandhi

Canal do Youtube
https://goo.gl/6RYjVE
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