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CIPA realiza entrega de prêmios do 
concurso do dia das crianças

No dia 31/10/2018 foi realizado diante de todos os colaboradores a 
divulgação do resultado do concurso sobre segurança no dia-a -
dia. Os filhos dos funcionários que fizeram um desenho sobre 
segurança no dia a dia e enviaram à Metalúrgica Inca concorrerão a 
um prêmio. Leia a matéria completa na página 2.

Chegamos ao último mês do ano. 
Dezembro marca vários momentos 
para refletirmos. É época de festas, 
todos nós estamos nos preparando 
para o Natal e o Ano Novo e muitas 
vezes nos esquecemos de algo muito 
importante: refletirmos dobre os 
nossos negócios .  Leia  a  matéria 
completa na página 4.

Final de Ano - Chegou
 o momento da reflexão

Metalúrgica Inca apoiou o projeto TDPC

Metalúrgica Inca Ltda

Auditoria interna

Aconteceu entre os dias 19 a 23 de 
novembro nosso ciclo de auditoria 
interna, sendo: 25 SGQ (Sistema de 
gestão da qualidade) e 21º SGA 
( S i ste m a  d e  ge stã o  a m b i e n ta l ) 
semestralmente é realizado o planeja-
mento interno, onde o programa de 
auditoria e informado a todos os 
departamentos.  Leia a matéria 
completa na página 7.

Dia Mundial de 
Combate à AIDS

O dia 1º de dezembro foi internacional-
mente instituído como o Dia Mundial 
d e  C o m bate  à  A I D S  ( p o r t u g u ê s 
brasileiro) ou Dia Mundial de Luta 
Contra a Sida (português europeu) e é 
uma data para que o mundo una forças 
para a conscientização sobre essa 
doença. Confira na página 3.

P B !A ÉR NA S

Fungos podem ajudar 
no combate à poluição 

por plásticos
Um novo relatório apoiado pelas Nações 
Unidas e divulgado no fim de outubro (31) 
revela que fungos podem ajudar o mundo a 
se l ivrar dos plásticos ao degradar 
poliuretano em questão de semanas. Leia 
a matéria completa na página 7.Página 8

Aniversariantes

Metalúrgica Inca apoiou o projeto "TDPC": triciclo para deficientes 
com paralisia cerebral que foi elaborado pelos alunos da UNIP do 
curso de engenharia mecânica. O protótipo foi exposto na Feira de 
Empreendedorismo Rio Pardense que foi realizada na data de 21 à 
24 de outubro de 2018.  Leia a matéria completa na página 5.
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CIPA realiza entrega de prêmios do concurso do dia das crianças
No dia 31/10/2018 foi realizado diante de 

todos os colaboradores a divulgação do 

resultado do concurso sobre segurança no 

dia-a -dia.

Os filhos dos funcionários que fizeram um 

desenho sobre segurança no dia a dia e 

enviaram à Metalúrgica Inca concorrerão a 

um prêmio.

Foram duas categorias:  de 0 à 6 anos e de 7 

à 12 anos. O prêmio foi para o primeiro 

colocado de cada categoria.

No total foram 49 kits distribuídos para os 

filhos dos funcionários de 0 à 12 anos e 11 

desenhos enviados para o concurso até o 

prazo estipulado sendo:

03 da categoria de 0 à 6 anos e

08 desenhos da categoria de 7 á 12 anos.

Todos os participantes receberam um 

brinde de participação.

Para sermos imparcial, montamos uma 

comissão para decidirmos os ganhadores 

do qual a comissão avaliou a proposta 

sugerida sobre a utilização de equipamen-

tos de proteção individual.

Os nomes das crianças e dos pais foram 

ocultados para evitar a tomada de parti-

dos. A comissão foi composta por:

* Mauro (Representante RH)

* Pedro (Presidente CIPA)

* Regilene (Adm. Fábrica)

* Luís Felipe (Cipeiro)

* Fabiana (Téc. Segurança do Trabalho)

Após avaliação dos desenhos na sala de 

reunião da empresa foi unânime a decisão 

do prêmio sendo os ganhadores:

Categoria de 0 à 6 anos: Rafael Lucas 

da Silva Miguel (2 anos) filho do funcioná-

rio Lucas Donizeti Miguel.

Categoria de 7 á 12 anos: Davi Henrique 

Geraldo (12 anos) filho do funcionário 

Antônio Celso Geraldo.

A CIPA agradece a participação de todos e 

ressalta a importância da segurança no 

nosso dia a dia!

Expediente

Metalúrgica Inca Ltda
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A Metalúrgica Inca convida a todos para a 

vigésima quinta edição da SIPAT - Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes a ser 

realizada na segunda semana do mês de 

dezembro de 10/12 à 15/12/2018. Sempre 

no intuito de agregar valores e reciclar 

conhecimentos com uma programação 

voltada ao bem-estar de seus colaborado-

res, sempre buscando melhores condições 

de trabalho agindo de forma atuante nas 

atividades de prevenção de acidentes e 

doenças no trabalho. Participem!

Dia Mundial de Combate à AIDS

XXV SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes

O dia 1º de dezembro foi internacional-

mente instituído como o Dia Mundial de 

Combate à AIDS (português brasileiro) ou 

Dia Mundial de Luta Contra a Sida (portu-

guês europeu) e é uma data para que o 

mundo una forças para a conscientização 

sobre essa doença. Desde o final dos anos 

80, tal dia vigora no calendário de milhares 

de pessoas ao redor do mundo. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde, ao final de 

2013, 35 milhões de pessoas conviviam 

com o vírus do HIV no planeta, e diariamen-

te surgem 7500 novos casos. (Fonte: Wikipédia).

Em prol da data a CIPA -Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes em conjunto 

com o SESMT – Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho da Metalúrgica Inca realizará 

entrega de preservativos aos colaborado-

res com o intuito de conscientizar e alertar 

contra a doença e preveni-la.

Vamos todos combater a AIDS!

Segurança e CIPA

www.inca.ind.br

fb.com/metalurgica.inca

Estamos no Facebook
curta nossa página

Acesse 
nosso site

Dezembro de 2018
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Final de Ano - Chegou o momento da reflexão

Comercial

Chegamos ao último mês do ano. Dezembro 
marca vários momentos para refletirmos. É 
época de festas, todos nós estamos nos 
preparando para o Natal e o Ano Novo e muitas 
vezes nos esquecemos de algo muito importan-
te: refletirmos dobre os nossos negócios.

Como foi o ano para os negócios?

Conseguimos alcançar  todas as  metas 
traçadas?

São perguntas que muitas vezes nos esquece-
mos de fazer, seja porque empurramos o ano 
com a barriga ou simplesmente tocamos em 
frente, no próximo ano já veremos.

É um grande erro, pois nesta época é o momen-
to de prepararmos nossa empresa para que 
entre no novo ano com objetivos e metas bem 
traçadas. Tocar uma empresa com objetivos e 
metas, plano de ações e todos os planejamen-
tos possíveis, faz com que quando cheguemos 
nesta época de festas, celebremos também o 
crescimento da nossa empresa.

PENSAR E REFLETIR

Como foram suas vendas durante o ano? Houve 
um aumento comparado com o ano anterior? 
Houve um aumento na lucratividade da sua 
empresa? Sua carteira de clientes aumentou? E 
o ambiente interno da sua empresa, está como 
você gostaria? Você está contente com sua 
equipe de vendas? Como estão seus concorren-
tes? Que ações você não conseguiu realizar 
durante o ano? Que projetos estão em anda-
mentos? O que você quer para sua empresa no 
ano que vem? Onde você pretende chegar nos 
próximos três meses? O modelo atual vai ajudá-
lo a chegar?

Neste momento são as primeiras perguntas que 
você deve fazer para você mesmo e refletir 
friamente com os números do ano em mãos.

MODIFIQUE OS SEUS PENSAMENTOS

Agora, não pense simplesmente em modificar 
alguns números e tocar em frente com o modelo 
idêntico, modifique seus pensamentos. Pense 
que seus concorrentes estão investindo muito 
em tecnologia, novas equipes de vendas, novas 
estratégias, produtividade, qualidade e etc. Não 
fique pensando em como era sua empresa há 10 
anos, pense em como você quer que seja daqui 
a 10 anos. Não tenha medo de ousar, se 
necessário modifique totalmente sua gestão, 
não se prenda a modelos arcaicos que há 10 
anos funcionavam bem, lembre-se que seus 
clientes também evoluíram. Você acompanhou 
esta evolução? Sua equipe de vendas está 
realmente preparada para enfrentar o merca-
do? Sua equipe de vendas traz informações 
estratégicas para dentro da empresa? De que 
maneira estas informações estão sendo 
utilizadas para reter mais clientes e gerar novos 
negócios e oportunidades? Sua empresa está 
utilizando bem o telefone e a internet para gerar 
novos negócios?

Tudo isso são reflexões que o verdadeiro 
empresário deve fazer todo o tempo, mas 
principalmente quando chega o final do ano, 
estas reflexões servem para analisar o que foi 
feito durante todo o ano e também analisar 
quais ações, que foram planejadas no ano 

anterior, e que foram realmente cumpridas e 
quais não foram e por que.

COLOQUE TUDO NO PAPEL

Responda-me com toda a sinceridade do 
mundo: sua empresa já fez muito planos e, de 
repente, chega o final do ano e muito do que foi 
planejado não foi cumprido? Isso é mais comum 
do que você imagina e existe uma razão para 
que isso ocorra. A grande maioria dos empresá-
rios, traça alguns planos, mas fica só na 
conversa, não se coloca no papel, então você 
não tem como avaliar se seus planos estão 
sendo cumpridos ou não.

Coloque tudo no papel. Qualquer plano de ação 
deve ser escrito, muito bem escrito e detalhado: 
O que faremos? Como faremos? Quem fará? Isto 
só para começar. O que se espera? Qual o prazo 
para as metas? Quais são as expectativas? Em 
qual intervalo iremos avaliar o plano: mensal, 
bimestral ou trimestral?

Tudo isso servirá para você acompanhar 
durante todo o ano o que está realmente sendo 
feito e se os resultados estão sendo obtidos.

TUDO DEVE SER MENSURADO

Uma vez definido o seu plano, as ações e os 
responsáveis, planifique indicadores que irão 
mostrar a todo o momento o andamento: suas 
vendas estão dentro do objetivo planejado? 
Toda a equipe está envolvida? Todos os seus 
colaboradores conhecem quais são os objetivos 
da empresa? Lembre-se que as pessoas se 
comprometem mais,  quando possuem 
conhecimento do que a empresa realmente 
espera dele, então antes de iniciar o ano, venda 
o seu plano de ação para todos os funcionários.

O PLANEJAMENTO NUNCA TERMINA

Tendo em mão as ferramentas de mensuração, 
procure acompanhar se todas as ações estão 
sendo executadas e quando identificar algum 
setor que não está obtendo os resultados 
esperados, não duvide em modificar as ações 
reescreva o plano, adapte novas ações e 
procure identificar realmente o porquê o setor 
não está alcançando as metas. O comprometi-
mento deve ser total

Metalúrgica Inca Ltda

Dezembro de 2018

Clóvis
São Paulo25

Aniversariante



Metalúrgica Inca apoiou o projeto "TDPC": 

triciclo para deficientes com paralisia 

cerebral que foi elaborado pelos alunos da 

UNIP do curso de engenharia mecânica. O 

p r otót i p o  f o i  e x p o sto  n a  Fe i ra  d e 

Empreendedorismo Rio Pardense que foi 

realizada na data de 21 à 24 de outubro de 

2018. 

Para que no protótipo, tivesse característi-

cas como leveza, rigidez e durabilidade, o 

projeto do quadro do triciclo TDPC, foi 

confeccionado com tubos de aço carbono 

SAE 1020 de espessura de aproximada-

mente 2,0mm de parede e 1 polegada de 

diâmetro externo, o processo de soldagem 

de soldagem do quadro foi utilizado a 

solda TIG Soldagem TIG (Tungsten Inert 

Gas) ou GTAW (Gas-Shielded Tungsten Arc 

Welding) que é um processo que utiliza um 

eletrodo sólido de tungstênio não consu-

mível.

O apoio de peito foi confeccionado com 

encosto de cadeira e para melhor estabili-

dade do deficiente, foi colocado um cinto 

de segurança regulável para que o porta-

dor de paralisia não perca o equilíbrio e no 

sistema de frenagem do triciclo foram 

ut i l izadas  maçanetas  t ipo V-Brake 

Shimano, e utilizou-se um sistema que 

aciona o freio dianteiro apertando tanto a 

alavanca da direita quanto a alavanca da 

esquerda e o encosto como o banco possui 

ajustes de altura e inclinação respectiva-

mente para melhor ergonomia.

Caio Fernando Silvério, colaborador da 

Metalúrgica Inca, é um dos integrantes da 

equipe que desenvolveu o projeto. Em 

nome da direção e dos colaboradores da 

empresa, gostaríamos de parabenizá-lo 

pelo empenho com este projeto de grande 

valor para os portadores de deficiência 

cerebral e para a sociedade.

Página 5INFORMATIVO

Recursos Humanos

Metalúrgica Inca apoiou o projeto TDPC

Direção e colaboradores da Metalúrgica Inca 
apoiam Caminhada Passos que salvam

A Caminhada Passos que Salvam tem o 

objetivo de alertar toda a população para o 

diagnóstico precoce e para os sinais e 

sintomas do câncer infantojuvenil. 

Em 2017, foram 650 cidades de 19 estados 

que caminharam, comprometidos na luta 

contra o câncer infantojuvenil. 

Em 2018, aconteceu em 25 de Novembro, 

onde simultaneamente várias cidades 

puderam contribuir com esta causa.

Toda renda obtida através da venda do kit 

para a caminhada (Boné, Camiseta e 

Sacoclhila) foi revertida ao Hospital do 

Amor em Barretos para tratamento as 

crianças com câncer.

A Metalúrgica Inca reconhece a importân-

cia desse evento e adquiriu o kit da 

caminhada para todos os colaboradores 

que estiveram presentes.

fb.com/metalurgica.inca

Dezembro de 2018

Estamos no Facebook
Curta nossa página
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Esportista da Inca na Arena Corinthians 

Esportes

Dezembro de 2018

Para um torcedor, uma das maiores alegrias 

é poder visitar a casa do seu clube de 

coração, e o Esportista da Inca Rodrigo 

Camilo esteve presente entre as 27.199 

pessoas no duelo entre Corinthians e 

Internacional, em partida válida pelo 

C a m p e o n a t o  B r a s i l e i r o  n a  A r e n a 

Corinthians. O jogo foi truncado e muito 

difícil para ambas as equipes, o Inter saiu 

vencendo no final do primeiro tempo, mas o 

Corinthians voltou ofensivo e empatou logo 

no início da segunda etapa.

As escalações do jogo:

CORINTHIANS 1 X 1 INTERNACIONAL RS – 

Arena Corinthians 23/09/18

CORINTHIANS: Cássio; Fágner, Léo Santos, 

Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas 

(Ángelo Araos); Romero (Emerson Sheik), 

Jádson, Mateus Vital (Pedrinho) e Clayson. 

Técnico: Jair Ventura

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Zeca 

(Fabiano), Klaus, Emerson Santos e Iago; 

Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick; 

William Pottker (D’Alessandro), Nico Lopez 

(Rossi) e Leandro Damião. Técnico: Odair 

Hellmann

Gols: Leandro Damião (Int) e Douglas (Cor)

Árbitro: Eduardo Tomaz Aquino Valadão

O corinthiano Rodrigo também 

foi  uma das figurinhas no 

Álbum de Figurinhas da Nação 

Corinthiana de Mococa, lança-

do neste ano de 2018.

Curiosidade

"Talento ganha jogos, 
mas trabalho em 

equipe e inteligência
 ganha campeonato"

Michael Jordan
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Aconteceu entre os dias 19 a 23 de novem-
bro nosso ciclo de auditoria interna, sendo: 
25 SGQ (Sistema de gestão da qualidade) e 
21º SGA (Sistema de gestão ambiental) 
semestralmente é realizado o planejamen-
to interno, onde o programa de auditoria e 
informado a todos os departamentos. A 
equipe responsável pela realização da 
auditoria conta com oito auditores 
internos que contribuem para o bom 
desenvolvimento do sistema de gestão, 
através dos dados que são apurados 
durante as auditorias realizadas nos 
departamentos. Atualmente um grande 
número de empresas busca a certificação 

para deixarem seus processos padroniza-
dos e adequados, com o objetivo de 
produzir com alta qualidade e se tornarem 
competitivos no mercado. Para isso é 
importante que se mantenha o sistema de 
gestão em funcionamento, ou seja, as 
realizações de auditorias internas, 
reuniões e busca de melhoria contribuem 
significativamente para os bons resultados 
nas auditorias externas.Na INCA buscando 
continuamente atender a todos os 
requisitos planejados na norma, deixando 
nosso sistema ajustado, com a colabora-
ção de todos que contribuem para o bom 
desenvolvimento do sistema, seguindo os 

critérios estabelecidos.Abaixo demonstra-
mos alguns registros da nossa auditoria.

Qualidade
Auditoria interna

Meio Ambiente

Regilene Araújo
Analista da Qualidade

Um novo relatório apoiado pelas Nações Unidas 

e divulgado no fim de outubro (31) revela que 

fungos podem ajudar o mundo a se livrar dos 

plásticos ao degradar poliuretano em questão 

de semanas.

De acordo com o relatório inédito “State of the 

World’s Fungi”, cientistas do Kew Botanical 

Gardens, em Londres, relataram que estes 

organismos possuem o potencial de quebrar 

resíduos de plástico – um avanço importante 

em um momento de reverter a onda tóxica que 

está matando vida marinha e poluindo os 

oceanos.

A cada ano, ao menos 8 milhões de toneladas 

métricas de plástico vão parar nos mares e 

oceanos, frequentemente se decompondo em 

pequenos microplásticos que acabando indo 

parar na nossa cadeia alimentar.

A cientista sênior do Kew Gardens, Ilia Leitch, 

disse que outros fungos e microrganismos 

também estão sendo explorados por seu 

potencial de degenerar diferentes tipos de 

plástico, explicando que “ao entender como os 

fungos quebram estas ligações e quais são as 

condições favoráveis,  você pode então 

aumentar a velocidade com que eles fazem 

isso”.

O relatório do Kew Gardens mostra o tipo de 

pioneirismo que estará presente na 4ª 

Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, em março do ano que vem, sobre 

“soluções inovadoras para desafios ambientais 

e produção e consumo sustentável”.

Destacando que pode haver até 3,8 milhões de 

espécies de fungos, com somente 144 mil 

catalogadas, os autores – uma equipe de cerca 

de 100 cientistas de 18 países – afirmam que 

mais pesquisas sobre estes organismos podem 

fornecer respostas para alguns dos maiores 

desafios da humanidade.

O relatório explicita que avanços em suas 

aplicações na agricultura podem se transformar 

em segurança alimentar melhorada, sustenta-

bilidade ambiental e aumento das receitas de 

produção. Além de reciclar nutrientes e ajudar 

safras a crescerem com maior eficiência, fungos 

também fornecem componentes que produ-

zem antibióticos,  imunossupressores e 

estatinas que bloqueiam ação enzimática 

hepática produtora de colesterol.

De acordo com a ONU Meio Ambiente, há 

evidências crescentes de que a mudança 

climática está afetando as variedades de 

espécies e de biodiversidade em maneiras que 

ainda não são compreensíveis. Os próprios 

fungos estão sob ameaça, especialmente em 

áreas de altas latitudes, onde temperaturas 

médias continuam crescendo, como no Ártico. 

Estas mudanças já afetam a reprodução dos 

fungos, sua distribuição e atividades geográfi-

cas, com possíveis efeitos para nossos ecossis-

temas.

“Espécies reagem de formas diferentes à 

mudança climática, o que perturba a interação 

entre elas”, disse Niklas Hagelberg, especialista 

da ONU Meio Ambiente sobre mudança 

climática e ecossistemas.

“Isto complica ainda mais a conservação: nós 

precisamos acrescentar rapidamente o tema da 

mudança climática aos esforços de gerencia-

mento de nosso ecossistema”.

Em preparação à assembleia do ano que vem, a 

ONU Meio Ambiente pede para que pessoas 

“pensem além e vivam dentro”, um lema que 

tem o objetivo de atacar os desafios ambientais 

e garantir um futuro próspero – que pode incluir 

um papel para os fungos, o que era impensável 

há poucos anos.

Fungos podem ajudar no combate à poluição por plásticos, diz ONU Meio Ambiente

Dezembro de 2018

Nilton e Regilene Ricardo e Paulo Guilherme e Pedro 

Felipe e Devilson
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8 15 217

Marcelo Henrique 
da Silva

Rodrigo Neves 
do Nascimento

Keli Cristina
Alves Muniz Emerson Cesar Rossete

3 4 41

Sandra Cristina PereiraLuiz Ricardo da Silva Fábio Del Duque Luiz Felipe 
Rodrigues Dias

2523

Jonathan Rael 
Pereira de CarvalhoJonathan Cuba Rosa

Dezembro de 2018

Metalúrgica Inca Ltda
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