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CIPA realizou campanha sobre o 
Dia Mundial de Combate à AIDS 

O dia 1º de dezembro foi internacionalmente instituído como o Dia 
Mundial de Combate à AIDS (português 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. 
Desde o final dos anos 80, tal dia vigora no calendário de milhares 
de pessoas ao redor do mundo.  Leia a matéria na página 2.

Além do 70° aniversário da empresa, 
2019 também será marcado pelo 
retorno da Metalúrgica INCA aos 
gramados. A INCA teve todo um 
passado envolvido aos esportes, 
porém no presente recente se ausenta-
va das competições e agora no próximo 
mês de fevereiro estará disputando a 
Liga das Empresas de futebol Society. 
Leia a matéria completa na página 8.

Direção e colaboradores 
da Metalúrgica Inca 
apoiam Caminhada 
Passos que salvam

Metalúrgica Inca realiza a XXV SIPAT

Metalúrgica Inca Ltda

Há alguns anos, o 
Rotary Club apoia o 
C e n t r o  E s p í r i t a 
A l l a n  k a r d e c -
B a m b i n i  d e 
C a m p i n a s  ( S P ) , 
ajudando a cuidar 
das crianças que a 
entidade mantém 
e m  s u a  c r e c h e . 
Com o apoio do 
clube, foi instalado 
um equipamento de panificação na 
entidade, com o objetivo de criar um 
Curso de Panificação destinado aos 
jovens, produzindo os pães para o 
consumo da creche.  Leia a matéria 
completa na página 7.

Que país você 
quer para 2019

Há esperança! O Brasil vai melhorar, 
mas depende de nós. Ninguém salva 
esta pátria sozinho, e não é apenas um 
clichê. O momento é favorável, porque 
os investimentos estão voltando.  Leia 
a matéria na página 6.

P B !A ÉR NA S

Metalúrgica Inca 
participa do 6º ano da 

Campanha do panetone 
Rotário da Amizade 

Na edição de novembro, divulgamos a 
caminhada em prol do Hospital de 
Barretos, onde a Metalúrgica Inca 
apoiou a campanha, oferecendo kits 
da caminhada aos colaboradores que 
participaram. Confira as fotos do 
evento na página 7.Página 10

Aniversariantes

Na sua vigésima quinta edição da SIPAT - Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, 
juntamente com o Departamento de Segurança e a Direção da Empresa, 
realizou nos dias 10 à 15/12/2018 uma programação voltada ao bem-
estar de seus colaboradores, sempre buscando melhorias na prevenção 
de acidentes, tanto no trabalho quanto no lar, no intuito de agregar 
valores e reciclar conhecimentos. Leia a matéria na página 2.

O Futebol da INCA 
voltará aos 

gramados em 2019

Brincando, Reciclando e Criando!
Página 9
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CIPA realizou campanha sobre o Dia Mundial de Combate à AIDS 
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 7.500 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 realizou entrega de 

preservativos e folders aos colaboradores 

com o intuito de conscientizar e alertar 

contra a doença e preveni-la. Vamos todos 

combater a AIDS!

Expediente

Metalúrgica Inca Ltda
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Segurança e CIPA

Metalúrgica Inca realiza a XXV SIPAT
Na sua vigésima quinta edição da SIPAT - 

S e m a n a  I n t e r n a  d e  P r e v e n ç ã o  d e 

Acidentes a CIPA - Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes, juntamente com 

o Departamento de Segurança e a Direção 

da Empresa, realizou nos dias 10 à 

15/12/2018 uma programação voltada ao 

bem-estar de seus colaboradores, sempre 

buscando melhorias na prevenção de 

acidentes, tanto no trabalho quanto no lar, 

no intuito de agregar valores e reciclar 

conhecimentos. Confira o que rolou na 

programação

10/12/2018 - Segunda-feira - Logo no 

primeiro horário,  às 06:42h, foi realizada a 

abertura da XXV SIPAT, com hasteamento 

da bandeira da CIPA e diálogo de segurança 

com o tema Prevenção de Acidentes, com a 

técnica de segurança Fabiana Afonso 

Nascimento Ribeiro e os membros da CIPA 

gestão 2018/2019 Presidente:Pedro Tadeu 

Bacin Júnior,Vice Presidente:Sandra 

Cristina Pereira, e os integrantes , Luís 

Felipe da Silva, Felipe Elias Guilherme, 

William Gustavo de Souza, Lucas Donizete 

Miguel, Luiz Fernando Zardi,William 

Richard de Souza,Márcio Correa da 

Silva,Sidnei Claudino,Diego Gomes de 

Lima e Rodrigo Camilo . Foram abordados 

temas, como cuidados, atenção contínua e 

atitudes que evitam acidentes e realizada 

uma dinâmica, demonstrando a importân-

cia da integridade física.

Foram entregues a todos os funcionários a 

cédula para palpite do desafio "Quem está 

por trás do EPI" para depositarem na urna, 

no setor de segurança,folder com dicas e 

bingo da segurança onde foram sorteadas 

frases durante toda a semana com o intuito 

Recursos Humanos
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de transmitir mensagens sobre segurança, 

além de lembrancinhas (copos personali-

zados) da XXV SIPAT a todos.

Às 16:00h a palestrante Kelly Simão, da 

Associação Comercial e Industrial de 

Mococa, realizou uma palestra motivacio-

nal onde os funcionários presentes 

puderam refletir, através da dinâmica do 

espelho. Confiram a matéria no site da ACI: 

"Plano Mococa 2050 promove palestra 

Motivacional na XXV SIPAT da Metalúrgica 

Inca"l ink do site  www.acimococa.-

com.br/v2/noticia?codigo=640.

Na terça-feira, 11/12/2018, a manhã foi de 

ginástica laboral, aplicada pela fisioterape-

uta  Marilisa C. Rehder Nasser e logo após 

os funcionários tiveram um café da manhã 

diferenciado. E na parte da tarde às 16:00h, 

uma palestra sobre qualidade de vida e 

prevenção de doenças cardiovasculares 

ministrada pelo Dr. Décio Alves Rodrigues 

(Cardiologista),  em parceria com a 

UNIMED.

Na quarta-feira ,12/12/2018, às 06:42h a 

Técnica de Segurança, Fabiana,  aplicou 

um diálogo de segurança sobre proteção 

dos olhos no pátio de entrada da fábrica e 

realizou uma dinâmica demonstrando a 

importância da preservação da visão e a 

utilização de óculos de proteção.

Neste mesmo dia às 16:00h, Vinícius 

Douglas Gonçalves, da empresa GSC Grupo 

de Soluções Contábeis e empresarias, 

ministrou palestra com o tema "Como 

administrar as finanças no lar".

Na quinta-feira 13/12/2018, logo no início 

do expediente, toda a equipe da brigada da 

empresa, junto com a técnica de seguran-

ça, realizou uma conscientização com os 

demais funcionários no pátio da entrada 

da fábrica sobre o procedimento do PAE -  

Plano de Atendimento a Emergência e 

dicas de primeiros socorros: técnicas de 

RCP, engasgamento e queimadura.

Às 10:00h, uma palestra com o tema 

"Proteção das mãos", com o técnico de 

s eg u ra n ça  d a  V I P  P re ve n t i va ,  Lu i z 

Fernando Meloni, onde através de dinâmi-

ca com chocolate, os participantes 

puderam sentir a dificuldade que uma 

pessoa que sofreu amputação de dedos 

das mãos tem no dia a dia com tarefas 

simples como desembrulhar um chocola-

te.

Na sexta, 14/12/2018, conscientização com 

a química da empresa Flávia Garcia S. 

Bernardo e logo após a santa missa em 

Ação de Graças, celebrada pelo Padre Celso 

Abreu de Jesus, onde no final da celebra-

ção foi realizada uma homenagem, pela 

direção, aos funcionários que completa-

ram 25 anos de trabalhos prestados à 

Metalúrgica Inca: Devilson Pereira,Nilton 

Ferreira da Costa e Devanir Aparecido 

Tagliar. 

No sábado 15/12/2018 às 12:00h todos os 

colaboradores foram convidados para a 

confraternização, regada a música,chur-

rasco, bingo da segurança com  premiação 

da cinquina, com sanduicheira e a cartela 

cheia, um aparelho de som; depois, sorteio 

de prêmios: TV 32" Smart, SomXBoom, 

microondas 32 litros, bicicleta, três 

ventiladores, dois liquidificadores,cafetei-

ra e espremedor de frutas Finalmente, foi 

realizada a divulgação do resultado do 

desafio "Quem é por trás do EPI", que era o 

presidente da CIPA,  com o sorteio de uma 

bicicleta entre os acertos dos palpites e 

campeonato de truco.

A CIPA aproveitou a oportunidade e 

realizou a campanha: "Se beber, não dirija" 

e expôs cartazes no recinto da festa e 

distribuiu panfletos nos veículos no 

estacionamento.

Enfim, foi uma semana recheada de 

entretenimento, aprendizagem, recicla-

gem, descontração e conscientização, 

dando por cumprida a missão de transmitir 

a mensagem que a empresa propõe , 

cotidianamente  a todos os funcionários: 

Trabalhe com segurança!

Recursos Humanos
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Há esperança! O Brasil vai melhorar, mas 
depende de nós. Ninguém salva esta pátria 
sozinho, e não é apenas um clichê. O 
momento é favorável, porque os investi-
mentos estão voltando. Temos que torcer 
para o novo governo dar certo, pois 
estamos num momento de altíssima 
criticidade e demandante de apoio, 
engajamento positivo, aproximação de 
todos aqueles que querem o bem da 
nação. Tenho feito meu papel, investindo 
na crise há 4 anos, desde quando comecei a 
conviver com o empresariado reclamando 
da queda nas vendas e da insegurança do 
mercado. Investi na contratação de novos 
talentos para meu negócio de treinamento 
e palestras se diversificar, flexibilizando 
produtos, preços, canais de comunicação. 
Atendi centenas de empresas com o 
compromisso de levar esperança e 
motivação, especialmente mostrando 
caminhos para inovação e diferenciação.

O país que eu quero em 2019, é um país de 
guerreiros que lutam por um mercado de 
trabalho mais justo e competitivo. Sem a 
onda dos oportunistas, especuladores, 
detratores do Brasil, que lucram com a 
queda da confiança internacional. Somos 
gigantes, diante o mundo, em vários 
setores.

No agronegócio, a colheita será próspera, 
porque estamos prestes a equilibrar mais 
as contas externas e ter queda de dólar, 
onde regula-se o fluxo de exportações, e o 
mercado interno fica mais competitivo. O 
varejo tende a vender mais quando os juros 

caem, e, portanto, tem mais gente acredi-
tando que será um ano de investir em bens 
de consumo e bens duráveis. Quero o Brasil 
do empresário e do vendedor que supera, 
que aposta no cliente e no mercado, que 
cria soluções melhores para combater a 
concorrência por preço. Vender é o 
caminho para o crescimento da economia 
e, portanto, são os vendedores dessa Brasil 
parte dos responsáveis pela virada que 
precisamos dar.

Temos que ser mais produtivos, assertivos, 
pautados em fatos positivos que nossos 
produtos e serviços proporcionam a quem 
compra, revende, consome e se realiza com 
estes. Vendendo mais e melhor, empregos 
novos surgem.

Para tanto, recomendo aos milhares de 
vendedores e líderes que gostam dos meus 
textos e materiais de treinamento, que 
fiquem ligados na onda de conteúdo 
gratuito que vou fomentar em meu site e 
nas minhas redes sociais. Compartilhe com 
seus amigos, use em suas reuniões de 
vendas e em seu dia-a-dia. Serão 3 pilares 
de conteúdo mensal – técnicas de vendas 
(principal), gestão comercial e motivação 
vendedora.

Hoje quero destacar o que eu faria se fosse 
você, como gestor e motivador de sua 
equipe, para ter um novo cenário no 
mercado brasileiro:

1. Crie um evento de consolidação 
do passado, deixando a crise para trás. 
Elimine nessa reunião as retóricas e 
reclamações, colocando como regra, que 

daqui para a frente, falaremos só sobre 
aquilo que tem dado certo.

2. Organize um treinamento para 
todos com o que há de mais essencial e 
efetivo para que a venda seja um processo 
empreendedor, de ousadia e criatividade, 
para ter novidades para revisitar toda a 
carteira de clientes, especialmente e 
primeiramente, os mais fiéis aos seus 
negócios.

3. Mude o modelo de monitoramen-
to dos seus vendedores e de seus negócios 
em andamento. A gestão é algo que pode 
suprir a falta de volume de propostas e 
fechamentos possíveis. É preciso ser mais 
cirúrgico se quiser ampliar a lucratividade. 
Pare de praticar descontos predatórios ao 
lucro.

4. Invista em ações de relaciona-
mento interno e externo. Sua equipe de 
vendas precisa cooperar,  portanto, 
coloque alguns dos melhores vendedores 
como co-líderes para apoiarem aqueles 
que não vêm performando bem, crie 
premiação para as duplas ou trios lidera-
dos por esse co-líder. Faça coisas para 
manter o relacionamento com seus 
clientes, mesmo aquelas que não custam 
muito, como se lembrar de datas comemo-
rativas, dar brindes, levar novidades ou 
prover conteúdo digital.

O melhor de tudo é que, a partir de agora, 
não temos mais que se lamentar do 
passado, porque o olhar sistêmico no 
futuro, nos motiva por si só. Vendedores se 
motivam pela perspectiva e claro, querem 
ser liderados por alguém que tenha a visão 
de futuro esteticamente agradável, 
motivadora, inspiradora...

Inspire-se e veja que o mundo muda a sua 
volta. A reclamação nos tira a percepção.
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Que país você quer para 2019

Comercial

Alcides Medeiros
Paraíba25Marcelo Carvalho

Roraima16

Aniversariantes

Janeiro de 2019

fb.com/metalurgica.inca

Estamos no Facebook
curta nossa página



Há alguns anos, o Rotary Club apoia o 

Centro Espírita Allan kardec-Bambini de 

Campinas (SP), ajudando a cuidar das 

crianças que a entidade mantém em sua 

creche. Com o apoio do clube, foi instalado 

um equipamento de panificação na 

entidade, com o objetivo de criar um Curso 

de Panificação destinado aos jovens, 

produzindo os pães para o consumo da 

creche. No final do ano de 1991, a pedido 

do Rotary Club de Campinas, a Padaria 

Bambini começou a produzir o delicioso 

Panetone Rotário da Amizade de frutas 

cristalizadas, os quais eram vendidos para 

a comemoração do Natal e toda renda era 

revertida ao Centro Espírita Allan Kardec-

Bambini. 

Como é de costume, a Metalúrgica INCA 

sempre valoriza e apoia projetos sociais 

como este, que visam prestação de 

serviços e ajuda à comunidade. 

Pelo sexto ano consecutivo, a Metalúrgica 

Inca em parceria com o Rotary Club de 

Mococa distribui a todos os funcionários e 

estagiários,  o Panetone Rotário da 

Amizade.
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Metalúrgica Inca participa do 6º ano da Campanha do panetone Rotário da Amizade 

Direção e colaboradores da Metalúrgica Inca apoiam Caminhada Passos que salvam
Na edição de novembro, divulgamos a caminhada em prol do Hospital de Barretos, onde a Metalúrgica Inca apoiou a campanha, ofere-

cendo kits da caminhada aos colaboradores que participaram. Confira as fotos do evento:

Janeiro de 2019
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O Futebol da INCA voltará aos gramados em 2019

Esportes

Além do 70° aniversário da empresa, 2019 

também será marcado pelo retorno da 

Metalúrgica INCA aos gramados.

A INCA teve todo um passado envolvido 

aos esportes, porém no presente recente 

se ausentava das competições e agora no 

próximo mês de fevereiro estará disputan-

do a LIGA das EMPRESAS de futebol 

Society.

E vamos relembrar primeiro desse passado 

que deixou saudades:

Sr. Riad Jauhar - Os vínculos da Metalúrgica 

INCA com os esportes começaram nos anos 

60 com o Presidente Riad Jauhar (in-

memorian). Foi jogador de Pólo Aquático 

do Clube Atlético Paulistano e conquistou o 

Campeonato Paulista da época.

Devido a sua paixão pelos esportes, o 

Senhor Riad fundou os clubes Riad Jauhar 

e o Clube Amigos do Riad, ambos em 

Mococa.

Riad Xavier Jauhar (Juninho) - Aos 12 anos 

c o m p e t i u ,  p e l a  E s c o l a  N o v a  n a s 

Olimpíadas Infantis de Mococa nas 

modalidades: futebol e atletismo.

Entre os 15 e 16 anos dedicou-se ao 

Hipismo fazendo parte da Equipe Santa 

Maria de Hipismo Rural competindo em 

Mococa e toda a Região, conquistando 

vários prêmios.

Desde 1990 freqüenta o campo do Clube 

Amigos do Riad.

Jogando pela Inca teve vários momentos 

marcantes, entre eles foi o artilheiro do 

Torneio Polo Informática em Santo André 

em 2003 e foi o autor do gol do título na 

c o n q u i s t a  d o  C a m p e o n a t o  d o s 

Metalúrgicos em 2004.

Stock Car (Anos 70 e 80) - Entre os anos 70 e 

80 a Empresa patrocinou equipes da Stock 

Car que disputavam as provas no Circuito 

de Interlagos em São Paulo.

Sala de Troféus - A sala de troféus da 

Metalúrgica INCA conta com mais de 40 

taças conquistadas e o espaço é localizado 

dentro do refeitório da empresa.

Principais Conquistas e Participações - 

Campeão do Torneio do Radium Futebol 

Clube em 2000; No Campeonato dos 

Metalúrgicos entre 2000 e 2006 foi 

Campeão em 2004 e 2006, Vice-Campeão 

2003, Terceiro Colocado em 2000, 2002 e 

2005; Campeão do Torneio da Amizade da 

Metalúrgica Mococa em 2002; Campeão do 

Torneio 20 Anos do Grêmio da Metalúrgica 

Mococa em 2002; Campeão do Torneio da 

Área de Lazer da Prefeitura de Mococa em 

2002; No Torneio de Santo André foi Vice-

Campeão em 2003 e Terceiro Colocado em 

2005; e esteve presente em várias competi-

ções patrocinando equipes de Mococa.

Atualmente - montou uma equipe jovem 

para a disputa da LIGA das Empresas que 

começará em fevereiro e o elenco confir-

mado da INCA é o seguinte: Lila (goleiro), 

Jonathan Paiva (goleiro), Riad, Cosme, 

Denilson Rocha, Felipe Elias, Isaías, João 

V i n í c i u s ,  L é o 

Celestino, Lucas, 

Michel ,  Wi l l ian 

G u s t a v o ,  L u i s 

Flávio, Flávio, Luiz 

F e r n a n d o  e 

G u i l h e r m e ; 

C o m i s s ã o 

Técnica: Rogério 

Franzoni (Técni-

c o ) ,  S i d n e i 

C l a u d i n o  ( Au x. 

T é c n i c o )  e 

Devilson Pereira 

(Prep. Goleiros).

Janeiro de 2019

www.inca.ind.br

Acesse 
nosso site

Informativo
Online
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Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, foi 
realizada a 1ª auditoria de manutenção 
com base nos padrões normativos NBR ISO 
9001:2015 e NBR 14001:2015. De acordo 
com o planejado, algumas áreas foram 
auditadas e todas avaliadas durante a 
visita do auditor às dependências da 
fábrica. As áreas que passaram por 
auditoria foram: Direção, Sistema de 
Gestão Integrado,  Comercial ,  PCP, 
Galvanoplastia, Fundição, Laboratório e 
Manutenção.

Os resultados, mais uma vez, atenderam 
aos objetivos, pois não foi encontrada 
nenhuma conformidade durante toda a 
auditoria. O auditor ainda fez questão de 
destacar inúmeros pontos positivos, sendo 
o maior destaque a organização e o 
comprometimento de todos em relação ao 
sistema. Tivemos como auditor o Sr. Sérgio 
Zago (Bureau Veritas).

Parabéns a todos pelo resultado obtido!!!

Qualidade
Metalúrgica Inca em auditoria pela Bureau Veritas

Meio Ambiente

Aproveitando as férias de janeiro, vamos dar 

algumas dicas de artesanato utilizando 

materiais recicláveis, como por exemplo 

garrafas PET , tampinhas e frascos de shampoo.

Então, disperte sua imaginação, divirta-se e 

ajude o meio ambiente!

A primeira dica é um porta trecos com garrafas 

de refrigerante ou de água, como podem ver nas 

fotos, o legal é que os zíperes são colados com 

cola quente, não precisa costurar.

A segunda dica são vazinhos feitos também de 

garrafas PET, os quais podem ser decorados 

conforme sua criatividade e imaginação e 

podem ser utilizados para plantar suculentas.

A terceira dica é um lindo Ábaco, para exercitar o 

raciocínio, utilizando tampinhas de PET, arame 

galvanizado e um pedaço de madeira.

A quarta dica é um porta lápis com os tubos de 

shampoo ou condicionador, além de organizar 

ainda dão um colorido ao ambiente.  E você 

pode decorar como quiser

Fontes: www.criativeideas.com e www.ecycle.com.br.

Brincando, Reciclando e Criando!

Janeiro de 2019

Estamos no 
Facebook

Curta 
nossa página

facebook.com/metalurgica.inca
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5 5 81

Cosme Oliveira 
de Souza

Luciano 
de Oliveira

Marcos Henrique
Rosa

Antônio Fernando
Nogueira Ribeiro

10

Denilson Rocha

11 13 1411

Viviane Kátia 
de Lima

Mauro Rombes
Magri

Julio Cesar
Azarias Joel da Siva

15
Késia Carolina
Correa da Silva

20 20 2017

Sebastiana Maria
Xavier Jauhar

Nilton Ferreira 
da Costa

Antônio Luiz 
Pereira

Lenon Alexandre
Florentino

22

José Roberto Faria

25 3124

Jonathan Fellipe de 
Paiva Silva

Valéria Cristina
da Silva Iza

Marcelo Vieira
Massaro

Aniversariantes

Janeiro de 2019

www.inca.ind.br
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fb.com/metalurgica.inca

Estamos no 

Facebook
Curta nossa página
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