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Momentos da confraternização anual da Nunes, em
Conselheiro Lafaiete (Minas
Gerais). O evento foi animado
pela banda Beijo Molhado e
contou com apresentações culturais, como dança flamenca e
dança do ventre.

Nunes comemora 2006 com uma
grande confraternização de fim de ano
Segurança nossa de cada dia
A promoção da segurança e da
saúde na Nunes não pára. Neste mês foi
lançado mais um programa. Agora, em todas as segundas-feiras haverá palestras
para tratar de assuntos como “cuidados com
a audição”, “prevenção e combate a incêndio”, “ergonomia e alongamentos”, “EPI´s”
e etc. Na Vallourec & Mannesmann do Brasil
surgiu a primeira equipe vencedora do Sistema Integrado de Segurança (SIS), promovido pela Nunes. Os colaboradores compraram a idéia, afinal cuidar da segurança
é cuidar da vida.
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No último dia 2 de dezembro a Nunes promoveu sua já tradicional
confraternização de fim de ano. Neste ano foi realizado um jantar dançante, com diversas
apresentações de cunho cultural. Houve ainda o sorteio de vários brindes (TV´s, fogões,
vales etc), num dos momentos mais extrovertidos da festa. Cerca de 700 pessoas
participaram do evento, entre diretores, colaboradores e seus respectivos familiares.
A Nunes se consolida cada vez mais como uma empresa que valoriza seus
parceiros, fornecedores, clientes e colaboradores. Em 2006 foram muitos os motivos
para comemorar. E o sucesso alcançado teve e sempre terá como ferramenta fundamental
as pequenas e grandes atitudes de cada colaborador.
A confraternização de fim de ano é um momento de comemoração e de
homenagem, além de um exercício de entrosamento entre a Família Mecânica Industrial
Nunes.
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Sistema Integrado de Gestão Empresarial
A Mecânica Industrial Nunes inova
mais uma vez com a implantação de seu
Sistema Integrado de Gestão Empresarial.
O objetivo principal é a integração total da
informação entre os setores da empresa,
promovendo uma resposta mais rápida no
atendimento ao cliente e também um
ambiente de trabalho otimizado para os
colaboradores das áreas administrativa e
operacional.
Pág. 3

w w w. mecanicanunes.com.br

2

Informativo Mecânica Industrial Nunes

Palavra do Presidente

F

im de ano
é sempre um momento especial. Momento de celebrar as vitórias,
refletir sobre as derrotas, renovar baterias e fazer planos,
muitos planos.
Neste ano a Nunes realizou grande parte de seus
projetos, alguns poucos ficaram
para trás e foram reavaliados.
Nossa equipe está de parabéns,
mas é preciso sempre ressaltar
que podemos fazer mais, seja na
segurança, na presteza, na boa

2007 já chegou para a Mecânica Industrial Nunes
vontade, na atitude ética e responsável. A empresa é um organismo vivo e cada um desempenha uma função vital.
A Festa de Confraternização da Nunes é um reconhecimento ao esforço de nossos
colaboradores, mas não marca
um recesso. Muito pelo contrário,
representa que 2007 já chegou e
que agora o ânimo deve ser
redobrado. Temos como meta a
superação pessoal, além da superação de fatores externos, que
são um desafio a mais.

A Nunes tem confiança
no futuro e procura sempre fazer
bem a sua parte. A implantação
do Sistema Integrado de Gestão
Empresarial denota isso. Apesar
das dificuldades sempre procuramos inovar.
Feliz Natal e um ótimo 2007,
José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

Segurança
é e
SerPromoção
localizado da
também
é prova
preocupação
da Nunes
exercícioconstante
de cidadania.
Segurança é um
processo constante, inacabado. Faz parte do diaa-dia; está sempre em
construção. É um comprometimento diário que não
pode se tornar uma tarefa
automática, mas consciente. Pensando assim a
Nunes mantém programas e ações cujo objetivo
é preservar a integridade
e segurança de seus colaboradores.
No dia 4 de dezembro,
das 7 às 8h30, a Nunes deu início
ao mais novo programa voltado
para a promoção da segurança e
da saúde entre seus colaboradores. Trata-se do “Treinamento
de Ferramentas de SSO (Saúde
e Segurança Ocupacional)”.
Tendo como tema “O
Som, o Ruído e os Cuidados com
a Audição”, a palestra de abertura, ministrada pela Dra. Glivânia Tavares e pelo Dr. Nivaldo
José de Oliveira Filho, alertou
sobre a importância e os cuidados para uma boa integridade
auditiva. Foram abordados o funcionamento do ouvido (e suas estruturas), as causas da surdez, o
uso do protetor (tipos adequados), entre outras questões.
Esta é a primeira de
uma série de palestras que o-
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correrão sempre às segundasfeiras dentro da fábrica, antes do
início do expediente. “Toda a
produção será paralisada com
este objetivo”, informou o gerente de Controladoria, Adely
Júnior. Outro objetivo do programa é mostrar as estatísticas
e fazer com que os colaboradores
participem e se sintam cada vez
mais responsáveis pela busca do
índice “zero” de acidentes.
Nas frentes de trabalho
da Vallourec & Mannesmann do
Brasil classificou-se a primeira
equipe dentro do “Sistema Integrado de Segurança”. Seus integrantes receberão prêmios
pela correta adequação às normas de segurança. A Mecânica
Industrial Nunes parabeniza a
equipe pela conquista.

Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br
Acima: parte da equipe
que se classificou para a
primeira premiação do
Sistema Integrado de
Segurança (SIS),
acompanhada pelos
técnicos da Nunes. V&M
do Brasil

À direita: primeira
palestra do
programa
“Treinamento de
Ferramentas de
SSO (Saúde e
Segurança
Ocupacional)”. O
tema foi “O Som, o
Ruído e os Cuidados
com a Audição”.
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Tecnologia a favor da excelência
em gestão

A Mecânica Industrial Nunes entra em uma nova fase. No dia 12 de
dezembro começou a implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial,
programa que viabilizará um fluxo de informação integrado e compartilhado
pelos diversos setores da empresa, de modo a agilizar todo o processo produtivo.
Muitas empresas têm
consciência de que a informação
compartilhada é essencial para
o perfeito gerenciamento do
processo produtivo, mas uma
grande pergunta fica: como fazer
isso de maneira eficaz?
A Nunes deu um passo
importante na busca de uma excelência cada vez maior em seu
atendimento. A implantação do
Sistema Integrado de Gestão
Empresarial age nesse sentido.
Trata-se de um sistema informatizado, que permitirá a cada setor acompanhar
cada processo em tempo real de
execução, desde o orçamento
até o faturamento. A intenção é
maximizar o atendimento atra-

vés da otimização das atividades. O ganho em agilidade passa
a acontecer em cascata, pois os
profissionais se integram pelo
uso de uma mesma linguagem
(mesmo sistema), evitando os
ruídos de informação e assim
diminuindo o ciclo operacional.
Tem-se aí a promoção da informação democrática e confiável.
As “ilhas de informação”, tão comuns em muitos
empreendimentos, deixam de
existir, fazendo com que os
setores trabalhem efetivamente
para a empresa, e não para si
mesmos. Ganham o cliente, que
será atendido com maior rapidez,
e os colaboradores, que evitam
o trabalho duplo e podem se de-

dicar mais ao desenvolvimento de fornecedores e
clientes, por exemplo.
Mas os ganhos não
param por aí. Com o sistema é
possível fazer uma previsão dos
resultados no decorrer do processo, num melhor gerenciamento
de custos e prazos. Não é preciso
esperar o final do projeto para avaliar os resultados. Além disso
todas as operações têm um auditor interno (automático), visando a segurança e a integridade das informações. Cada
procedimento é identificado pelo
operador responsável por sua
inserção. O sistema pode ainda
ser acompanhado remotamente, através da internet.

O prazo normal de implantação, incluindo treinamento
de pessoal, dura em média 60
dias. Entretanto, segundo um dos
diretores da Softland MG (empresa responsável pela elaboração do sistema), Fausto Peixoto,
a implantação na Nunes deve ser
mais rápida “devido inclusive à
grande vontade da gerente
Comercial, Rita Patrícia Nunes
Guilherme”.
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Confraternização de fim de ano

O ano de 2006 foi de muitas realizações para a Nunes.
Todas as conquistas alcançadas fazem parte de um trabalho
em equipe, onde o compromisso de cada colaborador é
essencial para o sucesso. Vencer obstáculos é um desafio
coletivo. Sendo assim nada melhor do que celebrar o ano do
mesmo modo: coletivamente.
A confraternização de
fim de ano é um momento esperado e já virou tradição na
Mecânica Industrial Nunes. É
uma das muitas formas que a
empresa encontrou para reconhecer e agradecer o empenho
de todos, fortalecer o espírito de
união e renovar as baterias para
o ano que se abre.
Neste ano a Nunes fez
diferente, promovendo um jantar
dançante, que aconteceu no dia
2 de dezembro, no ginásio poliesportivo da Escola Estadual
Narciso de Queiroz, em Conselheiro Lafaiete. Nos anos anteriores eram realizados eventos
durante o dia, geralmente churrascos. Em 2005 o local escolhido
foi a Associação dos Empregados
da Açominas (AEA), em Ouro
Branco.
Estiveram presentes
toda a diretoria da Mecânica
Industrial Nunes e os colaboradores que atuam na fábrica e nas

mais diversas frentes de trabalho
que a Nunes mantém nas maiores siderúrgicas e mineradoras
da região. Ao todo foram 700 pessoas, incluindo familiares.
O evento de fim de ano
é tão importante que os preparativos começaram em julho.
Tudo para garantir o melhor para
os colaboradores, fechando 2006
em clima de otimismo. A organização ficou por conta da própria
Nunes, através de Lélia T. Nascimento, e do buffet Grand Stylle,
comandado por Sonaly Baeta.
A banda Beijo Molhado, de Lafaiete, animou a festa.
Houve ainda apresentações artísticas de dança flamenca e dança
do ventre. No final aconteceu um
dos pontos altos da noite, com o
sorteio de dezenas de brindes
para os colaboradores. 2006 merece. Os colaboradores merecem. A Nunes deseja a todos um
ótimo 2007, com ainda mais motivos para comemorar.

Nota

A Mecânica Industrial Nunes
participou do II Fórum de Segurança
e Saúde, promovido pelo Departamento de Ferrosos Sudeste (DIFS)
da Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD). O evento aconteceu no dia
22 de novembro, no hotel Tauá, em Caeté
(Minas Gerais). Durante todo o dia diversas
palestras trataram da temática segurança,
além da exposição de estandes sobre o assunto e da apresentação de uma pequena peça
teatral. Na ocasião a Vale fez o lançamento
do Prêmio Melhor Desempenho em Saúde e
Segurança para Prestadores de Serviços.

