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Semana de Saúde e Segurança
A promoção da segurança nunca é um projeto acabado. Ela é buscada dia a
dia, sem trégua ou descanso, num processo incessante. Não há empresa séria que
possa afirmar categoricamente que tem uma política de segurança concluída e
fechada. Há sempr
e onde melhor
ar
que a aut
omatiz
ação das norsempre
melhorar
ar,, até mesmo por
porque
automatiz
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or ger
ador de insegur
ança. O Grupo Nunes tem ist
o
mas pode ser
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insegurança.
isto
ser,, por si só, um fat
fator
muito claro em sua postura e promoveu uma ação inovadora: a Semana de Saúde e
Segurança.
Quem acompanhou a
Semana de Saúde e Segurança,
nos dias 06 e 13 de maio, num
primeiro momento poderia ser
levado a crer que se tratava
apenas de uma ação de recreação e lazer entre os colaboradores do Grupo Nunes. Entretanto bastava um olhar mais atento
para perceber o objetivo do evento: promover a integração entre
as equipes que atuam na Mecânica Industrial Nunes e Mec. IN
Service.
Equipes entrosadas podem se articular e se comunicar
melhor, evitando assim situações potenciais de perigo no
ambiente de trabalho. “Nesse
sentido o colega de trabalho é
um importante aliado para minha própria segurança, e viceversa”. Este foi o conceito trabalhado pelo Grupo Nunes.
Quebrando um pouco o
protocolo tradicional de sequên-

cia de palestras e seminários
sobre segurança, o Grupo Nunes
diversificou nesta ação, focando
prioritariamente na integração e
no espírito de grupo entre as
equipes, através do esporte e do
lazer. Por isso foram promovidos
dois torneios. O de futebol society aconteceu nos dias 29/04, 06/
05 e 13/05 (às 16 h), em quadra
de grama sintética localizada no
bairro Pioneiros. O horário foi
providencial, quando os colaboradores terminam o expediente
semanal e estão mais relaxados
por ser sexta-feira. Ao total seis
equipes entraram na disputa.
O torneio de truco teve
um total de nove equipes e foi
realizado nos mesmos dias, só
que em lugar diferente, no Centro de Convivência da Mecânica
Industrial Nunes, no Distrito Industrial de Ouro Branco (com exceção da final, ocorrida no mesmo local do futebol society). O

horário escolhido pelos próprios
colaboradores foi o de almoço.
Apesar do clima de
descontração e brincadeira, o
assunto segurança esteve sempre presente e foi tratado com
seriedade. Um exemplo? Baralhos temáticos sobre segurança,
obtidos junto ao SESI, lembravam da importância das normas
e dos procedimentos. Sutil e eficiente.
Mas a iniciativa do
Grupo Nunes ultrapassou e muito as sutilezas. Como não poderia deixar de ser, houve palestra
e uma série de reuniões informais, reforçando para todos o
objetivo precípuo da Semana e
a necessidade constante de treinamento e troca de informações.
No dia 13/05, às 7 h, o bombeiro
civil Aloísio Amaral, enfermeiro
do trabalho da Gerdau Açominas,
continua...
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continuação...
falou sobre “Prevenção de Acidentes”. Ao final aconteceu um
sorteio de brindes, além da distribuição de lembranças alusivas
ao evento. Colaboradores selecionados - o mais antigo, o novato e o referência em segurança - ficaram incumbidos da entrega dos brindes para os próprios colegas. Esta foi uma maneira de aproximar ainda mais os
trabalhadores.
O encerramento da Semana refletiu bem seu sucesso.
As equipes vencedoras do futebol society e do truco receberam
troféus e medalhas, entregues
pessoalmente pelo presidente do
Grupo, José Espedito Nunes. O
artilheiro, o goleiro menos vazado e o “jogador mais engraçado” também foram premiados,
num clima de total descontração. O colaborador autor da melhor frase sobre segurança, Juan
Carlos Garcia, recebeu um prêmio em dinheiro. Após as premiações deu-se início a um
buffet de confraternização.
E os resultados aparecem. Sentimentos e aprendizado já surtiram efeitos mais do
que positivos nos índices de segurança levantados pelo Grupo
Nunes após a efetivação da Semana de Saúde e Segurança.
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Semana de Saúde e Segurança
nasceu no SESMT da
Nunes

SESMT da Mecânica
Industrial Nunes se
destaca pela juventude,
garra e comprometimento
com a segurança dos
colaboradores.

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT) é uma obrigação legal
para muitas empresas. Prevista
na CLT, é regida pela Norma
Regulamentadora NR4.
Por SESMT entende-se
uma equipe de profissionais, cuja
finalidade é promover a saúde e
a proteção da integridade física
dos trabalhadores. Sua estrutura é definida de acordo com o
número de empregados e o grau
de risco da atividade exercida.
Na Mecânica Industrial
Nunes o SESMT vem desempenhando um importante papel.
Foi dele inclusive, através da
enfermeira Ana Paula dos Reis
Pereira Aguiar, que partiu a ideia
da Semana de Saúde e Segurança.

Mas não é
só. Dentre as muitas atribuições
do SESMT estão assegurar a aplicação e obediência às normas de
segurança, inspecionar o ambiente e equipamentos de trabalho etc. Cabe a seus profissionais detectar, antever e tomar
todas as providências que evitem qualquer tipo de risco.
Para o técnico em segurança John Paul Silva Damas,
o SESMT da Nunes tem alcançado resultados com muito diálogo. “É preciso conversar olho no
olho, de igual para igual, respeitando sempre o colaborador (escutando o que ele tem a dizer) e
valorizando as lideranças (os encarregados)”.

Os Campeões da Semana de Saúde e Segurança
FUTEBOL
Artilheiro
- Ulisses Henriques
Goleiro Menos Vazado
- Rolando de Oliveira Campos
Jogador Mais Engraçado
- Alexsander Félix

4.

Michel Barth

6.

Wendel Kemps Lucio

6.

Sérgio Ricardo Martins

5.

Alexandre da Silva

7.

Sebastião Benedito de Matos

7.

Sávio Henriques Nunes

6.

Gilson Maia

8.

Sérgio Antônio Barbosa

8.

Marden dos Santos Silva

7.

Rolando de Oliveira Campos

9.

Cláudio Henriques

8.

Jonh Paul Silva

10.

Marcelo Henriques

9.

Ulisses Henriques

11.

André Luiz Pegas

10.

Frank Ricieri

1º Lugar - Equipe Administração

1º Lugar - Equipe Usinagem 1
3º Lugar - Equipe Usinagem

2º Lugar - Equipe Preparação
1.

1.

Fernando da Silva Santos

Vagner Jose de Faria

2.

Mauro Celso Guimarães

Luiz Fernando Henriques de

2.

Gilson Cancella

3.

Alexsander Milagres

Souza Júnior

3.

Donisete B. Oliveira

4.

José Cornélio da Silva Júnior

2.

Roselito Duarte

4.

Vinícius Honorato Salgueiro

5.

Gilberto Luiz Cardoso

3.

Renato Gabriel Henriques

5.

Marcelo Geraldo Dutra

1.

TRUCO

Damasceno

- Francisco Carlos Pinto, Roberto Costa
e Sebastião Soares de Carvalho
2º Lugar - Equipe Caldeiraria 1
- Odair Arlindo Brás, Vagner José de
Faria e Admar Bonifácio Fernandes

