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Mecânica Industrial Nunes marca presença
no “Encontro com Fornecedores Vale”

Fábrica-sede da
Mecânica Industrial Nunes, em
Ouro Branco (MG).

A Nunes se consolida a cada dia como importante parceira da Vale, com amplo histórico de serviços
prestados. Nesse sentido, a empresa considerou uma
honra participar de mais um evento da mineradora. O
momento foi propício para que a Nunes ratificasse seu
compromisso com a saúde e a segurança de todos os
colaboradores envolvidos neste trabalho em equipe.

Acima: Lélia T.
Nascimento (atendimento) e
Geraldo Afonso Evaristo (gerente de Produção), representantes da Nunes no encontro.
Livro oferecido pela Vale aos
participantes.

tório sobre as ocorrências na
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Após refletir, cada
grupo teve que responder à seguinte pergunta: Que compromisso assumo hoje junto à Vale
para a valorização da vida?
Continua...

Encarte Especial Segurança
Para o gerente de Produção da Nunes, Geraldo Afonso
Evaristo, eventos como este têm
um efeito multiplicador excelente e servem para reforçar o compromisso mútuo entre as empresas. “A Nunes continuará se empenhando totalmente para atender aos requisitos da Vale, com
alto desempenho e segurança“,
afirmou.
Ainda segundo Evaristo, o diretor-presidente da
Nunes, Sr. José Espedito Nunes,
“foi bastante receptivo à nossa
participação neste evento e está
imbuído deste espírito”. As lições
aprendidas e as informações obtidas no encontro serão levadas
para a fábrica e para os postos
de trabalho avançados da Nunes,
a fim de perseguir sempre a meta
de índice “zero” de acidentes.
A Nunes agradece à
Vale - e a seu diretor de Saúde e Segurança, Jorge Soto - pela
oportunidade de
poder trocar experiências e assim contribuir
para a conquista das metas.
Tudo com respeito ao principal patrimônio de uma
empresa: seus colaboradores.

“Buscar, de maneira contínua, valorizar diariamente
a conscientização de cada indivíduo dentro da empresa com relação à sua segurança e a do seu colega
de trabalho. Expor casos e exemplos para todos os
setores da empresa, tornando do conhecimento de
todos os colaboradores as ocorrências.”
Resposta da Nunes ao questionamento levantado pela Vale: Que compromisso assumo hoje junto à Vale
para a valorização da vida?

Compromisso da Nunes com as
normas de segurança da Vale
A Nunes está sempre
atenta aos compromissos firmados com a Vale, principalmente
os relacionados à promoção da
saúde e da segurança. Participa
ativamente das reuniões, encontros e seminários que abordam
o assunto. O contrato de paradas programadas na unidade
Mina Fábrica, assinado no início
de 2007, segue neste ano com
índice “zero” de acidentes. Além
disso, neste mesmo contrato, a
Nunes está responsável por serviços de fabricação e montagem
de estruturas e aparatos mecânicos que atendem à norma de
segurança NR22. Desta forma
consolida sua imagem na área
de segurança.

À direita: treinamentos de ambientação
SSO (Saúde e Segurança Ocupacional)

Acima e à direita: seminário “Qualidade de Vida e
Segurança”, promovido pela
Vale. A Nunes marcou presença.

À direita: DDS (Diálogo
Diário de Segurança).
Rotina na Nunes.
Acima: DDS (Diálogo
Diário de Segurança).

Parcerias entre a Vale e a Nunes em
Minas Gerais
À direita estão unidades da Vale onde a Nunes já realizou ou realiza importantes obras, envolvendo montagem e
manutenção mecânica ou fabricação de equipamentos pesados.
Destaque para a unidade Mina
Fábrica, com a qual a Nunes firmou em janeiro de 2008 seu
maior contrato de obras externas até então.

Mina Córrego do Feijão - Brumadinho

Mina de Alegria - Mariana

Mina do Pico - Itabirito

Mina de Timbopeba - Ouro Preto

Mina Fábrica - Congonhas

