Thermic 19_thermic 7/5/13 4:23 PM Page 1

FINANÇAS

VARIEDADES

Atente-se aos tributos
que você paga ao comprar
qualquer produto

Caminhada Viver Bem
mobiliza 400 participantes
em Pederneiras
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Agentes da
segurança
Operadores das pontes rolantes
terminam fase de testes do Projeto
Pontista com resultados positivos
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NOSSA EMPRESA
EDITORIAL

Todos pela segurança
Caro colaborador,
vida é o maior bem que possuímos e é por
isso que a Thermic se preocupa em cuidar
de você. Segurança e saúde são prioridades
na Empresa. Pensando nisso, adotamos medidas que
proporcionam menos riscos no ambiente de trabalho.
O Projeto Pontista é um exemplo. Operada por um
colaborador capacitado e apto à função, a circulação
de pessoas dentro das fábricas se torna mais segura.
Chegamos à quarta edição da Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho)
Sua
neste ano. O tema faz um conatitude
vite para que você, colaboragarante a
dor, atue sempre em prol da
segurança
prevenção de riscos. "Sua atide todos.
tude garante a segurança de
todos. Faça a sua parte!"
Nesta edição do Entre Nós, também chamamos a atenção para uma
doença mais comum nesta época do ano. Saiba como
identificar os sintomas e fazer a prevenção da pneumonia. Uma gripe mal cuidada pode se agravar e
evoluir para esta doença.
Também trazemos dicas de como economizar
para fugir dos tributos que encarecem os produtos.
Veja a porcentagem de impostos pagos em compras do cotidiano. Fechando a edição, relembre
como foi a segunda edição da Caminhada Viver
Bem. Uma ótima leitura! 

A

Abílio Celso Salve
José Hermínio Canella
Virgílio Cesar Franceschi

THERMIC
Salve, Franceschi e Canella Ltda.

Avenida Bernardino Flora Furlan, 2555
Pederneiras/SP – Cep 17280-000
Telefone: (14) 3283-8283
Site: www.thermic.ind.br
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Equipe de TV gravou a matéria no complexo esportivo

Thermic na telinha

D

urante a Copa das Confederações, realizada
no Brasil de 15 a 30 de junho, a Thermic participou de uma matéria produzida pela assessoria de imprensa da Empresa e pela TV TEM. O
tema foi os colaboradores que têm nomes de craques do futebol nacional. A reportagem foi ao ar no
dia 19 de junho, no Tem Esportes, e está disponível
no link: http://globoesporte.globo.com/sp/sorocaba/videos/t/edicoes/v/trabalhadores-de-metalurgica-tem-nome-de-craques-da-selecao/2643266/

Felipe Bucci, da Thermic, foi um dos entrevistados
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NOSSA GENTE
FAÇA A SUA PARTE

De olho na segurança
4ª Sipat começa dia 15 de julho na Thermic

A

segurança no ambiente de trabalho é fundamental para garantir a integridade dos colaboradores. E um local seguro depende da colaboração
de todos: Empresa e funcionários. Pelo quarto ano consecutivo a Thermic realizará a Sipat (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho), cujo principal objetivo é discutir ações importantes para evitar
e diminuir incidentes no dia a dia dentro
da Empresa.
Com o tema “Sua atitude garante a segurança de todos.
Faça a sua parte!”, a Thermic
vai oferecer uma semana –
de 15 a 19 de julho – repleta
de palestras informativas e
que nos levam à reflexão sobre nossas atitudes para garantir um ambiente mais seguro no trabalho.
Confira a programação e não
deixe de participar

PROGRAMAÇÃO
palestra
DIA
“Segurança no trabalho
e as questões éticas envolvidas”
16horas Palestrante:
Dinael Corrêa de Campos (Unesp)

15

palestra
“Quem é responsável
pela segurança do trabalho?”
16horas Palestrante:
Marcelo Rosa (Ambiental)

DIA

16

palestra
“Proteção para mãos e olhos”
Palestrante:
16horas TST Rogério Almeida (Ambiental)

DIA

17

palestra
“Drogas ilícitas”
Palestrante:
16horas Ana Paula Avante (psicóloga)

DIA

18
DIA

19
15h30

apresentação teatral
Gincana Big Show
– Aquarela Produções.

ES

ANIVERSARIANT
JULHO
Unidade 1
1/7 CARLOS CÉSAR DA SILVA
5/7 ALEX SANDER AGNER DA SILVA
12/7 ODAILTON CÉZAR DA SILVA
17/7 GÉRSON FERREIRA DE LIMA
19/7 VALDENI ROSA DE LIMA
20/7 JOSÉ HENRIQUE LIMA DE SOUZA
23/7 REGINALDO APARECIDO BAVA
24/7 LUIZ GERALDO VITORINO DE SOUZA
25/7 DURVAL DE ALMEIDA PINTO FILHO
29/7 ELIEZER DE SOUZA

AGOSTO
Unidade 1
4/8 FLÁVIO CRISPIM DA SILVA
7/8 DIEGO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
14/8 ÉDER JAMIS FERRARI
14/8 WELLINGTON LOPES DA SILVA
15/8 MARCOS JOSÉ ALEIXO
18/8 EMERSON DA SILVA FERREIRA
19/8 FERNANDO CARLOS DE SOUZA
22/8 RODRIGO RIBEIRO DA SILVA
28/8 PAULO ROBERTO DOS SANTOS SANTIAGO
31/8 JOSÉ MÁRIO BARRETO DA SILVA

Unidade 2
1/7 LEANDRO HENRIQUE MACIEL
6/7 GIZELE DA SILVA NASCIMENTO
7/7 EDEMILSON MARTINS
7/7 JENNIFER DUARTE PEREIRA
13/7 MARCO ANTONIO SBARAGLINI
18/7 MARIANA SEROTINI

Unidade 2
8/8 RODRIGO APARECIDO PEREIRA DE GODOI
8/8 ARTHUR RAMOS PICELLI
20/8 ANDERSON HENRIQUE
MARQUES DA SILVA
20/8 GUILHERME DA SILVA VIEIRA
30/8 DIEGO REGHINE ASSÊNCIO
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NOSSA EMPRESA
INTERCÂMBIO

Troca de experiências
Thermic participa de encontros para discutir
soluções no setor sucroalcooleiro

C

ontribuir com experiência e possíveis soluções para problemas enfrentados no mercado sucroalcooleiro. Este é o objetivo do
Grupo de Estudos em Gestão Industrial do Setor
Sucroalcooleiro, conhecido como Gegis e do qual a
Thermic faz parte há vários anos. Nos encontros
realizados periodicamente, profissionais do setor o que inclui usineiros, empresários, engenheiros
técnicos e outros especialistas - discutem assuntos
e estratégias que podem ser aplicadas no dia a dia
para melhorar a performance de todas as áreas da
atividade sucroalcooleira.
Entre maio e julho deste ano, a Thermic marcou presença nas reuniões promovidas em Sertãozinho, no interior paulista, e em Dourados, no Estado do Mato Grosso
do Sul. "As discussões foram
"A Thermic
se mostrou
muito produtivas e resultaram
uma Empresa
em uma ampla troca de infor-

de competência
e alta qualidade
no que faz"

mações", ressalta Eliana Canevarolo, presidente e uma
das fundadoras do Gegis. "A Thermic se mostrou uma
Empresa de competência e de alta qualidade no que
faz. Somar isto com os demais participantes é solução
na certa", acrescenta.
Em ambas as ocasiões, a Thermic foi representada na mesa de discussões pelo diretor José Canella
e por Luiz Carlos Lopes, da área comercial e vendas.
O diretor Virgílio Franceschi, o gestor de pessoas Daniel Canella, o engenheiro Jorvásio Franco e o trainee Gustavo Capodeferro também marcaram presença como participantes em Sertãozinho. O trainee
Evandro Correa, acompanhou o encontro em Dourados. "Essas reuniões são fundamentais para nos
atualizarmos sobre as mudanças do mercado. Também temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e nos ajudar a evoluir", comenta José Canella.
O Gegis surgiu em 2001 com apoio do Instituto
Master’s e empresas patrocinadoras.

O diretor da Thermic,
José Canella, discute os
desafios do setor
com a plateia
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NOSSA CAPA
SEGURANÇA

Super transporte
Projeto Pontista completa um ano
de testes com resultados positivos
Até 2015 a Thermic terá
16 pontistas preparados para a
execução dos serviços

(Planejamento e
Controle de Produção e
Qualidade)
Deve fornecer um
planejamento de
utilização da ponte aos
pontistas, facilitando a
organização do trabalho.

O

Único autorizado a executar
a movimentação de peças
com a ponte rolante. É
responsável pela
organização e conservação
das ferramentas auxiliares.
Cada pontista é identificado
pelo colete refletivo.

"Os saldos
mostram a
otimização do
tempo de trabalho
e de logística
das peças".

Autorizada a interferir no
planejamento do uso da
ponte rolante, orientado
os pontistas sobre quais
peças devem ser içadas.
O Controle precisa ser
comunicado e a
alteração justificada.

dos mostram a otimização do
transporte de carga pesada faz parte do
tempo de trabalho e de logística
dia a dia de trabalho na Thermic. São todas peças", explica Jorvásio.
neladas de aço movidas de um lado
"Além da segurança de quem
para outro dentro das duas unidades da Emtransita pelas fábricas, outro gapresa. Para otimizar essa movimentação e garanJorvásio Franco
nho foi na parte da utilização e ortir mais segurança aos colaboradores, foi implanganização das ferramentas usadas na
tado em julho de 2012 o Projeto Pontista. Elaborado
ponte", acrescenta.
pelo engenheiro de controle de operações Jorvásio
O projeto pretende contemplar as oito pontes exisFranco, e pelo trainee Gustavo Capodeferro, o programa
tentes na Thermic até 2015, com 16 pontistas operando
visa a qualificação de funcionários para exercer a função
e mais quatro suplentes no suporte. "Centralizar a opeexclusiva de operar as pontes rolantes, capazes de transração da ponte ajuda na organização da produção e reportar até 40 toneladas. Os colaboradores aprendem o
sulta em mais qualidade e segurança dentro das fábridomínio da operação por controle remoto, bem como a
cas", comenta o pontista Danilo Denis de Oliveira. Nesta
utilização das ferramentas adequadas, como cabos de
safra 2013/2014, a iniciativa se estende para a fábrica
aço, lingas e cintas.
4, Unidade 2, e para o Pórtico, Unidade 1. Em julho de
Por ter um maior fluxo de peças pesadas, a fábrica 3
2014, o projeto se ampliará para toda a Unidade 1, atinfoi escolhida para a fase de testes do projeto. Após um
gindo 100% da Empresa.
ano de experiência, os resultados são positivos. "Os sal-
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SAÚDE
CUIDE-SE

Blindado contra a pneumonia
Febre alta, tosse, falta de ar e secreção amarelada
ou esverdeada são alguns sintomas da doença

O

s especialistas avisam: um simples resfriado aumenta o risco
de a pessoa ter pneumonia. O
resfriado mal cuidado é um dos fatores
de risco para contrair a doença. Pneu-

COMO

PREVENIR

monias são infecções pulmonares causadas por vírus, bactérias ou fungos. O
corpo debilitado por resfriados mal
cuidados faz com que seja mais fácil
ter a doença.
Os principais sintomas são febre alta,
tosse, dor no tórax, alterações na pressão,
mal-estar, confusão mental, falta de ar,
prostração, secreção amarelada ou esverdeada. Ter uma vida saudável,
adotar alimentação equilibrada
e não fumar são algumas dicas para evitar a pneumonia. Caso suspeite ter
contraído a doença,
não tenha dúvida: pro
cure um médico.

NÃO FUME
O cigarro causa inflamações
e isso facilita a infecção
NÃO ABUSE DO ÁLCOOL
O abuso diminui a capacidade
de defesa do organismo

Resfriado
mal cuidado é
um dos fatores
de risco para
contrair
a doença.
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COMA ALIMENTOS SAUDÁVEIS
como frutas, legumes e verduras. Eles
fortalecem o sistema de defesa do corpo
LAVE SEMPRE AS MÃOS
com água e sabão,
principalmente antes de comer
EVITE
mudanças bruscas
de temperatura

Thermic 19_thermic 7/5/13 4:23 PM Page 7

FINANÇAS
SEU BOLSO

O peso dos impostos

Na maioria das vezes, compramos sem nos atentarmos
o quanto estamos pagando de tributos

N

a maioria das
vezes, compramos sem nos
atentarmos o quanto
estamos pagando de
tributos.
Ao fazer compra no
supermercado ou em
outro tipo de loja, o
consumidor paga, muitas vezes sem saber, vários impostos “escondidos” no preço dos produtos. Há no Brasil grupos de empresários,
economistas e juristas
lutando para que o número de tributos seja
reduzido e também por
mais
transparência.
Avanços já foram conquistados, mas é preciso mais. Por isso vamos mostrar valores de
impostos embutidos
nos preços de produtos
que fazem parte do dia
a dia de todo mundo. E
aqui vai uma dica importante dos especialistas em economia: para
não criar ou aumentar
as dívidas, vale a pena
prestar atenção nos valores cobrados quando
há parcelamento. Muitas vezes vale mais a
pena guardar dinheiro e
pagar de uma vez só do
que assumir os juros
embutidos nas prestações. Fique atento.

Veja o quanto a mais você paga em cada produto
GÁS DE COZINHA
Preço – R$ 40
Imposto – R$ 13,6
Porcentagem - 34%

CELULAR
Preço – R$ 300
Imposto – R$ 120
Porcentagem – 40%

TOMATE
Preço – R$ 7,50
Imposto – R$ 1,27
Porcentagem – 17%

CONTA DE LUZ
Preço – R$ 40
Imposto – R$ 19,2
Porcentagem – 48%

ARROZ
Preço – 12,5
Imposto – R$ 2,12
Porcentagem – 17%

XAMPU
Preço – R$ 10
Imposto – R$ 4,4
Porcentagem – 44%

CONTA DE ÁGUA
Preço – R$ 60
Imposto – R$ 14,4%
Porcentagem – 24%

ÁGUA MINERAL
Preço – R$ 1,50
Imposto – R$ 0,66
Porcentagem – 44%

SAPATO
Preço – R$ 80
Imposto – R$ 28,8
Porcentagem – 36%

CARRO
Preço – R$ 21.300
Imposto – R$ 7.881
Porcentagem – 37%
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VARIEDADES
PÉ NO ASFALTO

400 pessoas
no caminho

O diretor da Thermic, José Canella,
agradece ao público participante

A

segunda edição da Caminhada Viver Bem
da Thermic mobilizou muita gente no feriado de aniversário de Pederneiras. Cerca de
400 pessoas acordaram mais cedo no dia 22 de
maio para participar dos quatro quilômetros de
caminhada. Foram arrecadados 246 quilos de alimentos e entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Pederneiras.

Colaboradores da Thermic que
ajudaram na organização

Os 400
primeiros
inscritos
ganharam
camisetas do
evento

O gestor de pessoas da Thermic, Daniel
Canella, o prefeito Daniel Camargo e a
ex-prefeita Ivana Camarinha

Funcionários da Thermic com integrantes do
Corpo de Bombeiros, que auxiliaram na
segurança do evento
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Participantes se alongam antes do
início da caminhada

