Ano II - Número 12 - Informativo Mecânica Industrial Nunes Ltda. - Fevereiro de 2007 - Ouro Branco - Minas Gerais

Parceria entre Nunes e Comunidade Terapêutica
Bom Pastor completa em 2007 seis anos

Acesso à fazenda
(unidade 2) da Comunidade
Terapêutica Bom Pastor, em
Conselheiro Lafaiete (Minas
Gerais).

Capacidade de mobilização
A fabricação e montagem do
Sistema de Transporte de Entrada e Saída
do novo teste de Ultra-som 6, realizado
para a V&M do Brasil (Belo Horizonte - MG),
demonstrou mais uma vez a capacidade de
trabalho e mobilização da Nunes. O Ultrasom é um equipamento de suma importância para atestar a qualidade dos tubos
produzidos. Sua finalidade é verificar, através da emissão de ondas sonoras, possíveis irregularidades nos tubos. Estas irregularidades, não visíveis a olho nu, são chamadas de “não conformidade”.
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A imagem acima poderia representar apenas mais uma paisagem bucólica do
interior de Minas Gerais. Entretanto, para as mais de 380 pessoas que cruzaram este
portão, esta imagem significa muito, muito mais. Significa a esperança de uma vida
nova, revela a vontade de recomeçar.
Desde 2001 a Mecânica Industrial Nunes apóia as atividades da Comunidade
Terapêutica Bom Pastor (Ouro Branco - MG), entidade sem fins lucrativos criada em
1999 e que busca a recuperação de dependentes químicos, auxiliando-os a se reintegrarem à família e à sociedade.
Acreditar no ser humano e em seu potencial de superação é um dos motivos
que levam a Nunes a colaborar com iniciativas valorosas como a empreendida pela
Comunidade Terapêutica Bom Pastor. Através de uma atitude solidária e com responsabilidade social a Nunes contribui para transformar esperança em realidade.
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Prevenção e primeiros socorros
Quando a prevenção não é suficiente, e um acidente acontece, é preciso
saber agir. Duas importantes ações foram
promovidas em janeiro pela Nunes em sua
fábrica. O objetivo foi aprimorar os conhecimentos dos colaboradores acerca das
corretas medidas de segurança a serem
tomadas no caso de uma emergência. É a
Nunes priorizando a segurança de todos.
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Palavra do Presidente

O

objetivo
de qualquer empresa
deve ser a busca plena
da realização humana. Os lucros
e o crescimento são uma consequência lógica e inevitável disso. Um ambiente seguro, limpo
e participativo permite ao colaborador desempenhar melhor
suas tarefas.
A Nunes sempre prezou pela segurança de seus
colaboradores, agindo principalmente em frentes de prevenção.

Segunda chance a quem quer recomeçar
Entretanto trabalhamos com seres humanos, que são suscetíveis ao erro. Nesse ponto é
crucial tratarmos dos primeiros
socorros, com a orientação sobre o que deve ser feito, de maneira a preservar sempre a integridade da vida.
Também é oportuno
ressaltar a importância que a
Nunes confere aos programas
sociais dos quais participa.
Entre eles merece destaque a
Comunidade Terapêutica Bom

Pastor, que vem desempenhando
um trabalho primoroso na recuperação de pessoas que sofrem
algum tipo de dependência química. Uma segunda chance a
quem quer recomeçar: acreditamos no ser humano.
Um forte abraço,
José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

Fábrica da Nunes tem nova
turma de socorristas

No final do ano
passado a Nunes deu
início a um processo de
aprimoramento de seu
Plano de Emergência.
Novas ações de promoção
da segurança vieram se
somar aos procedimentos
já existentes. E como não
poderia deixar de ser os
colaboradores foram chamados a participar ativamente, afinal são eles os
promotores e os principais
beneficiários de um ambiente de trabalho seguro.

Prevenção. Esta é a essência da política de segurança
adotada pela Nunes, tendo sempre o índice “zero” de acidentes
como meta permanente. Entretanto, quando um acidente acontece, é preciso saber agir, de
forma eficaz e correta (o que
fazer, o que não fazer, como
fazer...).
O Curso para Socorristas foi realizado no dia 27 de
janeiro. Dez colaboradores Apostila confeccionada e distribuída pelo Instituto
Mineiro de Qualificação Profissional
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que atuam em diferentes setores e turnos na fábrica da
Nunes, foram selecionados junto
aos líderes de equipe. Serão
estes colaboradores disseminadores das técnicas aprendidas,
bem como responsáveis por
prestar o socorro inicial em caso
de acidente. O curso foi elaborado pelo Instituto Mineiro de
Qualificação Profissional e teve
como instrutores Amarildo de
Souza e Ricardo Luiz Pace Júnior.
Três dias depois (30/
01) realizou-se, também para a
fábrica, o Treinamento de Primeiros Socorros, ministrado
pela técnica em enfermagem
Lucélia Carla Corraide Viana.
Todos os colaboradores da
fábrica participaram, inclusive
os da área administrativa.
Essas duas importantes ações marcam o fechamen-

Tiragem: 1.000 exemplares
Distribuição gratuita
Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br
Acima à esquerda: nova
turma de socorristas da
Nunes exibe diplomas. À
esquerda: prática em
primeiros socorros.

to de um ciclo de treinamentos em segurança, iniciado
em 04 de dezembro de 2006,
envolvendo prevenção e
primeiros socorros. Contaram com o apoio de instituições como a Prevent Consultoria em Segurança do Trabalho, o Instituto Mineiro de
Qualificação Profissional e o
SAF (Serviços de Audiologia e
Fonoaudiologia).
Novas ações estão previstas, pois a busca pela excelência em segurança é preocupação permanente da Nunes.

Acima: colaboradores que
atuam na fábrica da Nunes
(Ouro Branco - MG) participam
de treinamento em primeiros
socorros, ministrado pela
técnica em enfermagem
Lucélia Viana.

4

Informativo Mecânica Industrial Nunes

Nunes entrega mais um
equipamento na V&M do Brasil
Mecânica Industrial Nunes demonstra mais uma vez sua capacidade de realização e
mobilização de colaboradores e parceiros. Fabricação de 18 subconjuntos para o Ultra-som 6
da V&M do Brasil (Belo Horizonte - MG) se deu em ritmo acelerado.

A Nunes tem participado ativamente dos excelentes
resultados atingidos pela V&M
do Brasil, conforme noticiado em
informativos anteriores. Foi
assim na Microligas, Trefilaria e
Fábrica de Luvas, todas com
importantes obras realizadas
pela Nunes.
Na Trefilaria mais uma
obra foi entregue com sucesso:
a fabricação e montagem do
Sistema de Transporte de Entrada e Saída do novo teste de Ultra-som 6. O equipamento faz
parte do projeto PV 7.000, que
objetiva aumentar a produção de
tubos de 5.800 para 7.000 toneladas por mês. Sua finalidade é
a verificação, através da emissão de ondas sonoras, de possíveis irregularidades nos tubos
(ensaio não-destrutivo). Estas
irregularidades, não visíveis a
olho nu, são chamadas de “não
conformidade”.
O equipamento de ultra-som, com aproximadamente
85 toneladas, foi dividido em 18
subconjuntos compostos, entre
outros, de linhas de rolos,
removedor estrela, sistema de
transporte, bolsa de alimentação
e transportador de corrente. A
etapa de fabricação e prémontagem teve início em 29/09/
06, estendendo-se até 15 de
dezembro. A entrega dos subconjuntos começou já no dia 30
de outubro, à medida que iam
sendo fabricados, obedecendo
ao cronograma estabelecido.
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Foto de fundo: Studio Cerri (cedida pela V&M do Brasil).
1 e 3 - sistema de transporte

5 - rolo puxador

2 e 6 - bolsa anti-ruído

7 - conjunto de corrente
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4 - linha de rolos
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Este ritmo intenso de
trabalho exigiu da Nunes a mobilização de seu efetivo em diversos turnos. A partir do dia 13
de novembro, até o final da fabricação, a fábrica funcionou 24
horas por dia. O esforço também
significou a mobilização de parceiros estratégicos. Tudo para
atender ao cliente em tempo hábil.
Antes mesmo de terminada a fabricação, a Nunes
deu início à montagem do equipamento, transcorrida com sucesso entre os dias 04/12/06 e
15/02/07.

Presteza em atender
A Mecânica Industrial Nunes
executou em tempo recorde, entre 23/12/06 e
05/01/07, a fabricação - e recuperação de partes
- da Lança do Guindaste de Empilhamento de
Minério, estrutura de aproximadamente 40
toneladas e 46 metros de comprimento. O
serviço foi solicitado em caráter de urgência
pela unidade Mina Fábrica CVRD (Congonhas MG), dada a importância do equipamento para
as atividades da empresa. Para atingir o objetivo
a Nunes mobilizou uma dedicada equipe, que
trabalhou em regime especial (inclusive Natal
e Ano Novo).

Nunes e Polícia Militar: união
em prol da segurança pública
Segurança pública não
é uma responsabilidade apenas
da polícia, mas principalmente
de toda a sociedade (poder público, empresários e cidadãos).
Sendo assim todos devem participar e procurar contribuir, à
sua maneira, com as políticas
públicas para o setor.
Desde que se instalou
em Ouro Branco, a Nunes mantém uma forte parceria com a
Polícia Militar local, no intuito
de somar e cooperar com as
atividades de tão importante instituição.
Em dezembro de 2006
a Nunes forneceu 56 bolsas personalizadas e padronizadas para
a 65ª Cia. da PMMG. As bolsas
servem para o transporte dos
materiais necessários à atuação
policial, como boletim de ocorrências, luvas, prancheta, códigos, estatutos etc. Para o capitão Sérgio Henrique Cardoso, “é
importante esta parceria no sentido de melhorar ainda mais a
segurança no município”.

Capitão Sérgio
Henrique Cardoso.

Sargento Ruth, relações públicas
da PM de Ouro Branco,
com uma das bolsas
doadas pela Nunes.
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Comunidade Terapêutica Bom
Pastor: recuperando vidas
“Se antes eu estava com uma
mochila nas costas com 100 quilos, hoje
os 30 quilos que carrego nela são só
ferramentas boas. Criei um vínculo aqui.
Tenho uma dívida de gratidão eterna com
este lugar”, sintetizou M.O.T. (37 anos).
Ele, como centenas de outras pessoas,
teve a oportunidade de transformar sua
vida na Comunidade Terapêutica Bom
Pastor, entidade que desde 1999 busca
a recuperação de dependentes químicos.

O depoimento de M.O.
T. reflete bem a dura realidade
dos dependentes químicos, colocados muitas vezes à margem
da sociedade, sendo até esquecidos por ela. Eles, por sua vez,
acabam por se sentirem um fardo
para a sociedade e para suas
famílias, fardo pesado demais
até para si mesmos. Nesse
momento é necessário buscar
ajuda.
Recuperar estas pessoas e reinseri-las no convívio
social e familiar é o principal
objetivo da Comunidade Terapêutica Bom Pastor (CTBP). A
entidade sem fins lucrativos
possui três unidades. As unidades 1 (Adaptação e Desintoxicação) e 3 (Ambulatorial Feminina) funcionam no bairro Pioneiros, em Ouro Branco (MG). A
unidade 2, que ocupa uma área
de 104 hectares no município de
Lafaiete, foi cedida em comodato de 15 anos pela Gerdau Açominas.
Com gestão autônoma, a CTBP pertence à Fundação
Marianense, tendo o apoio de várias entidades, instituições, em-

presas e pessoas físicas. Entre
os colaboradores está a Nunes,
que desde 2001 participa deste
importante trabalho.
A CTBP trata pessoas
do sexo masculino (18 anos),
dependentes químicos de qualquer substância. O mais comum
é o alcoolismo e o tabagismo. A
base do tratamento não é medicamentosa, seguindo um programa psicossocial, que envolve
conscientização, grupos terapêuticos de discussão, laborterapia (terapia do trabalho) etc.
O período de internação dura seis meses. Todas as
atividades de manutenção da
Comunidade são exercidas pelos
próprios internos, chamados de
residentes. Busca-se, desta forma, uma mudança de comportamento e estilo de vida, através
de disciplina e compromisso.
A Nunes tem orgulho
de poder participar da CTBP, que
tem atingido um índice de
recuperação de dependentes
acima da média mundial. O site
da CTBP é www.ctbompastor.
org.br. Contatos também pelo
telefone 31 3742-1445.

Fazenda
(unidade 2), em
Conselheiro
Lafaiete (MG).
Sede da Comunidade
Terapêutica Bom
Pastor, no bairro
Pioneiros, em Ouro
Branco (MG). Aqui
funciona o Centro de
Triagem (unidade 1).

À direita: Maria Célia Rabelo
Rievers, psicóloga e
coordenadora técnica da
C T B P.
Fé e
laborterapia:
mudança no
estilo de vida
(à direita e
abaixo).

Abaixo: campo de
futebol (unidade 2).

Aniversariantes de fevereiro
_ 02/02 - Gilson Ferreira Fernandes
- Quênia Amorim de Oliveira

_ 15/02 - Nilson de Oliveira
- Vagno Fonseca Ramos

_ 04/02 - Alexandre Marcelo da Silva
_ 05/02 - Igor dos Santos

_ 17/02 - Danilo Rosa São José
_ 18/02 - José Simão Braga

_ 06/02 - Kamilla Rodrigues Barros
_ 07/02 - Leandro de Oliveira Chagas

_ 19/02 - Thiago Luiz Espinha da Silveira
_ 20/02 - Paulo Nemésio de São José

- Roubert Geraldo da S. Esteves
_ 10/02 - Regian de Oliveira Paula

- João Henrique dos Santos
_ 21/02 - Genadir Batista da Silva

- Rita Patrícia Nunes Guilherme
_ 11/02 - Wilber Andrade Silva Vieira

_ 23/02 - Andreza Carla N. de Oliveira
- Eder dos Santos Nunes

_ 12/02 - Alexsander da Silva Vieira
- João Cosme Xavier Chaves
- Ovande Sebastião Gomes Júnior
_ 14/02 - José Eustáquio de Souza
_ 15/02 - Roselito Duarte

Vasconcelos
- Leandro Barcelos Costa
_ 26/02 - Reginaldo Nolasco da Silva
_ 27/02 - Jaci de Deus Lima Filho
- Robson Souza Silva

