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Mecânica Industrial Nunes e Indumec mostram
sua força na Expo Usipa 2008

À direita: vista
parcial da Expo Usipa, uma
das maiores exposições
industriais de Minas Gerais,
realizada em Ipatinga. No
detalhe, equipe da Mecânica
Industrial Nunes e Indumec
no estande das empresas (ao
centro, de paletó cinza, o
presidente do grupo, José
Espedito Nunes).

Campanha de Segurança
enfatiza cuidados com as mãos
Durante quase um mês (22 de
agosto a 19 de setembro), colaboradores
da Nunes em Mina Fábrica (Congonhas MG) participaram de reuniões e palestras
sobre os devidos cuidados que devem ter
com as mãos. O objetivo foi alertar sobre
os comportamentos errados do dia-a-dia
(com apresentação de casos reais), propondo a mudança de postura através de procedimentos seguros. A iniciativa foi um
grande sucesso, amplamente abraçada
pelos colaboradores. A cada um ou dois meses será realizada uma campanha como
esta. O tema da próxima já foi definido:
Comportamento Seguro.
Pág. 4

O Grupo Nunes é, sem dúvida, uma referência em fabricação e montagem
eletromecânica em Minas Gerais e no Brasil. Cada vez mais suas empresas se destacam
por grandes contratos, entregues com a qualidade que garante um círculo virtuoso de
novos serviços.
Estar presente em um evento como a Expo Usipa, uma das maiores exposições
industriais de Minas Gerais, apenas reforça o compromisso da Mecânica Industrial Nunes e
da Indumec com suas respectivas marcas. Além disso, serve para mostrar e explicitar o
diferencial competitivo do Grupo Nunes, através de ações efetivas de promoção. Tudo
moldado por um histórico de muito arrojo, determinação e grandes realizações.
A Expo Usipa 2008 aconteceu entre os dias 23 e 27 de julho e reuniu cerca de 55
mil visitantes. Mais de 160 empresas, de diversos estados (SC, PE, BA, MG, ES, RS, PB,
PR e RJ), marcaram presença. Uma ótima oportunidade de negócios.
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Reciclar para preservar é o caminho
Quando as pessoas tiverem a real
consciência da importância da reciclagem,
a palavra “lixo” terá um novo significado.
Significará empregos, bem-estar, ar puro,
rios limpos e matas preservadas. A Nunes
faz a sua parte, conscientizando seus colaboradores acerca de uma nova postura
diante dos resíduos. E desta forma, com
olhar atento e dedicação, o pouco de cada
um faz uma grande diferença no final.
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w w w. mecanicanunes.com.br

2

Informativo Mecânica Industrial Nunes

Palavra do Presidente

H

á poucos
meses a Mecânica
Industrial Nunes mudou sua logomarca, de forma a
simplificar o reconhecimento da
empresa por parte do mercado.
Mas o que isto significa? Uma logomarca, por si só, não é apenas
um desenho?
Não é bem assim.
Uma logomarca simboliza toda
uma história, uma filosofia de
trabalho, os conceitos e os
objetivos de um empreendimento. A Mecânica Industrial
Nunes trabalha para que sua

Uma marca é a conjunção de vários elementos

Mecânica Industrial Nunes Ltda.

logomarca seja o reflexo de
competência, de compromisso
com a qualidade, de boa reciprocidade, de segurança e integração com a comunidade local.
Neste informativo isso
fica muito claro. Temos uma matéria que fala sobre a reciclagem
e pequenas atitudes que empresas e pessoas devem tomar
para a preservação do meio
ambiente. Noutra falamos sobre
a importância de se cuidar das
mãos, esta ferramenta magnífica
que tanto usamos e muitas vezes nos esquecemos.

Completamos com a
nossa participação na Expo Usipa
2008, onde procuramos divulgar
nossa marca e assim trazer novos clientes para o conceito de
qualidade que construímos em
tantos anos de trabalho. Por isso
digo que uma marca é a conjunção de vários elementos.
Um forte abraço,
José Espedito Nunes
Diretor-Presidente

“Segurança.
Nossa meta, nosso
propósito.”

Reciclagem: a Mecânica Industrial Nunes
faz a sua parte
“Não conhecíamos o
trabalho deles. Um dia estava
passando por esta rua e vi o
portão. Resolvi entrar para
saber como funcionava”. Foi
assim que a Nunes, através de
sua responsável pelo Apoio
Comercial, Lélia Nascimento,
teve o primeiro contato com a
Reciclagem Ouro Branco.
Agora, todo o refugo da área
administrativa da empresa é
encaminhado para reciclagem,
gerando empregos e protegendo o meio ambiente.

Acaso ou não, a parceria tem tudo para dar certo. A
Reciclagem Ouro Branco existe
há cinco anos e atualmente
processa cerca de 60 toneladas
por mês de plástico, papel, alumínio e sucatas diversas.
Parte considerável
deste material é recolhida por
120 catadores cadastrados em
Ouro Branco e por associações
de catadores de cidades
vizinhas, como Ouro Preto e
Mariana. O restante é encaminhado por empresas, das quais
a Nunes agora faz parte, ou
comprado de outros depósitos da
região. O processamento envolve o recebimento, a separação, a prensagem, a amarração
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em fardos e o encaminhamento
às usinas de reciclagem em
Mercês, Juiz de Fora e Belo Horizonte.
Para Cristiane Moreira
e Silva, uma das responsáveis
pela empresa e filha dos proprietários, a grande maioria dos
catadores tem na reciclagem sua
principal fonte de renda. Isso dá
a dimensão da importância de
um trabalho que, além de ser o
sustento de muitas famílias,
ainda contribui para a preservação do meio ambiente.
Projetos como este vão
ao encontro das preocupações da
Nunes, daí a pronta participação
da empresa. Além das sobras do
administrativo da fábrica, todos

Acima: Lélia T. Nascimento (à
direita), responsável pelo
Apoio Comercial da Nunes,
entrega sacola com copos
descartáveis para Cristiane
Moreira, da Reciclagem Ouro
Branco.

os postos avançados da Nunes
serão orientados a também recolher e encaminhar este material.
Todos podem participar. Cristiane ressalta que qualquer pessoa pode encaminhar
refugo, inclusive doméstico, para
reciclagem. O ideal é que o material seja previamente separado
(papéis, metais, plásticos etc).
A Reciclagem Ouro
Branco fica na rua Dedine 289,
bairro Siderurgia, Ouro Branco MG. O telefone é 31 3742-2332.

Dúvidas e sugestões:
mecanicanunes@idasbrasil.com.br

Acima: fragmentadora de
papel utilizada no setor
administrativo da Nunes.
Após picotados, papéis são
encaminhados para
reciclagem. À esquerda:
iniciativas da Nunes voltadas
para a reciclagem e uso
sustentável dos mais
diversos materiais.
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Participação na Expo Usipa 2008 coloca
Grupo Nunes em evidência no setor industrial

O sucesso de uma marca depende também da
forma como ela se posiciona no mercado. Estar perto de
clientes, potenciais ou efetivos, e se fazer presente em
grandes eventos promocionais. Este foi o pensamento do
Grupo Nunes quando decidiu pela participação da
Mecânica Industrial Nunes e da Indumec na XX Expo
Usipa, realizada entre os dias 23 e 27 de julho, em
Ipatinga (MG).

À direita: estande da
Mecânica Industrial
Nunes e Indumec
recebe a visita do
prefeito de Ipatinga,
Sebastião de Barros
Quintão (de chapéu).
Ao seu lado (de paletó
cinza) está o presidente do Grupo Nunes,
José Espedito Nunes.

estabelecer novos contratos de
A Expo Usipa está em
trabalho nas áreas de fabricação
sua 20ª edição. Pertence ao
e montagem eletromecânica.
grupo de eventos com maior
Para isso a Mecânica Industrial
longevidade no Brasil, sendo
Nunes e a Indumec não mediram
uma das principais do segmento
esforços na promoção de seu
em Minas Gerais. É considerada
estande, que contou com visitas
a maior exposição da indústria,
importantes. Representantes da
do comércio e da prestação de
Usiminas, Vale e
serviços do interior
mineiro. Acontece “A Expo Usipa Usimec lá estiveem Ipatinga, em
2008 foi uma ram presentes.
Além do inpleno Vale do Aço,
excelente
formativo, que viberço de uma puoportunidade rou referência do
jante indústria. Na
região estão imporpara mostrar arrojo da Nunes,
produzidos
tantes empresas
o diferencial foram
um folder e um
como a Usiminas, a
competitivo
vídeo institucioCenibra e a Arcelornal. Vários colaboMittal.
do Grupo
radores da área
Cerca de
Nunes.”
administrativa fo55 mil pessoas visiram mobilizados para o evento,
taram a exposição em seus cinco
revelando mais uma vez que o
dias de execução. Entre os expotrabalho em equipe dá resultado.
sitores estiveram empresas do
A Nunes e a Indumec
Vale do Aço e demais regiões de
participaram ainda do Encontro
Minas, bem como de outros
de Negócios, considerado o ponto
estados (Santa Catarina, Peralto da exposição. Nele os exponambuco, Bahia, Espírito Santo,
sitores puderam ter contato com
Rio Grande do Sul, Paraíba,
grandes empresas demandantes
Paraná e Rio de Janeiro).
de serviços. A Expo Usipa 2008
Todas estas caracterísfoi uma excelente oportunidade
ticas levaram o Grupo Nunes a
para mostrar o diferencial cominvestir na participação na Expo
petitivo do Grupo Nunes, já coUsipa, tendo o objetivo de estreinhecido por tantos parceiros.
tar seus contatos comerciais e

À direita: estande da
Mecânica Industrial
Nunes e Indumec.
Todos os visitantes
puderam esclarecer
dúvidas e estabelecer
contatos comerciais.
Tiveram à sua disposição informativos e
fôlderes, além de um
vídeo institucional
sobre as empresas.

À esquerda: a 20ª Expo
Usipa recebeu cerca de 55
mil visitantes nos cinco dias
de execução, superando o
ano de 2007.
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“Proteja suas Mãos” é tema de
campanha de segurança da Nunes

Dando prosseguimento às várias campanhas de
segurança efetuadas em Mina Fábrica (Vale), a Nunes
realizou, entre os dias 22 de agosto e 19 de setembro,
uma séria de reuniões e palestras. A temática desta
vez teve como foco o cuidado com as mãos, as mais
perfeitas ferramentas de trabalho de qualquer
colaborador.
envolvendo as mãos.
Para uma empresa que
No encerramento houtem na montagem eletromecâve o sorteio de brindes. Merecenica uma de suas principais
ram destaque a grande receptiatividades, o cuidado com as
vidade e o entrosamento dos comãos é essencial. Afinal são as
laboradores da Nunes.
mais valiosas e perfeitas ferramentas mecânicas e a elas
- DICAS IMPORTANTES
devemos grande parte das conTermo de conduta
quistas humanas.
. não opere nenhuma máquina sem conhecêSomos tão
la bem;
“Somos o
habituados a usar as
. verifique se a máquina usa
que fazemos, alguma proteção. Às vezes a
mãos, que muitas
proteção é retirada e não é
vezes esquecemos
mas somos,
colocada novamente no lude sua importância.
principalmente, gar. Providencie a recolocação
A mais recente Camo mais rápido possível;
o que faze. se tiver alguma dúvida,
panha de Segurança
mos para
procure o seu supervisor;
da Nunes em Mina
. ao manipular material,
mudar o que
Fábrica (Vale) bateu
identifique se é agressivo e
muito neste ponto.
somos.”*
faça uso de luva adequada;
*frase-síntese escolhida
A abertura
. observe os pontos onde
pelos colaboradores.
pode machucar, eliminandose deu no dia 22 de
os;
agosto, com a presença de cerca
. mantenha seus dedos fora do perigo ao deixar
de 130 colaboradores da Nunes.
objetos pesados e usar alavancas para abrir;
Em todas as manhãs de segunda. nunca manuseie um objeto cortante em direção ao próprio corpo;
feira, até o dia 19 de setembro,
. as chaves machucam, principalmente os
os DSSs (Diálogos de Segurança
dedos, quando usadas de forma incorreta. Use
e Saúde) também enfatizaram o
a ferramenta adequada;
cuidado com as mãos.
. comunique sua chefia se constatar alguma
De terça à sexta (16 às
ferramenta defeituosa. Não espere acontecer
algum acidente.
17 h), no mesmo período, os
colaboradores foram divididos
em grupos de até 15 pessoas. A
cada dia um grupo participava
de palestras e reuniões, nas
quais foram apresentados situações de risco, exemplos de
consequências reais (acidentes),
procedimentos de segurança e
Termo de Conduta para Tarefas
Críticas. Além disso, puderam
trocar idéias e dar o testemunho
pessoal de casos - inclusive acidentes com parentes e amigos À direita dois momentos da
campanha: a abertura (acima)
e as reuniões no posto de
apoio operacional da Nunes em
Mina Fábrica.

À direita: colaboradores da
Nunes em Mina Fábrica num
momento de concentração e
união. Todos pela segurança.

Aniversariantes de julho, agosto e setembro
- Lucirley Geraldo Portes

Julho
_ 02/07 - Robert Nolasco da Silva

- Washington Pessoa de Souza

_ 03/07 - Vanilso Abel Rodrigues Jr.

_ 25/08 - Raquel Fernandes Vieira

_ 05/07 - Altair de Araújo Pereira

_ 27/08 - Marco Aurélio Cândido

- Hugo Greefe Lage
_ 06/07 - José Eleotério Santana

_ 29/08 - Sebastião Benedito de Matos
_ 31/08 - Thiago Marcelo de Paula

_ 08/07 - Helvécio Nogueira da Silva
_ 10/07 - Renata Precila Jacinto

Setembro

_ 11/07 - Osnir Antônio de Paiva

_ 01/09 - José Dimas de Souza

_ 12/07 - Alexandre da Silva
- Edson Lima Simões Silva
_ 14/07 - Eloísio Ferreira de Sales
_ 15/07 - Manuel Silva Melo
_ 16/07 - Afonso Maria Franco Dias Leite
- Aparecido Gonçalves da Cruz

- Waléria Cláudia Faiole Aniceto
_ 02/09 - Jair de Oliveira Dutra
_ 03/09 - Antônio Dias dos Santos
- Luana Carvalho Mansur
- Frank Ricieri
_ 04/09 - Geraldo Eustáquio dos Santos

- Danielle Cristina S. Cortes

- Jorginei Fernandes Vieira

- Diego Severino Amaro

- Sávio Henrique Nunes

- Leonardo Augusto Inácio
_ 17/07 - José Arlindo da Silva
_ 18/07 - Antônio de Paula da Silva
- Eustáquio Costa Baeta
- Rodrigo César Deosdededith
_ 19/07 - Cláudio Domingos dos Santos
- Sandro Olímpio de Castro
- Sérgio Machado Diniz
_ 20/07 - Geraldo Eustáquio Martins
_ 21/07 - Flávio Silva Maia
_ 22/07 - Aloísio Gonçalves Campos
- José Espedito Nunes

_ 05/09 - Luís Carlos Freitas dos Santos
_ 06/09 - Marco Antônio Franco D. Leite
- Thiago Costa Nogueira
_ 07/09 - Adilson José Lopes
- Geraldo Segundo Martins
_ 08/09 - Antônio Francisco M. de Aguiar
_ 09/09 - Fabíola Lobo Justino Mendonça
- Jéferson Almeida Marques
_ 10/09 - Marcelo Henriques Gabriel
- Wallace de Oliveira Rocha
_ 11/09 - André Coelho Ferreira
- Bruno Steiner P. de P. Pereira

_ 25/07 - José Jorge Ferreira

- Glaucimar Souza de Assis

_ 27/07 - Fabiano Ricardo da Silva

- Nilton Gonçalves Coelho

- Leandro Santana
- Matheus Martins Queiroz

- Wederson Leandro de Souza
_ 12/09 - Jardel Santiago Silva Severino
- Wellington Barbosa
_ 13/09 - Abel Pinto Pereira

Agosto
_ 01/08 - Gláucio Souza de Assis
_ 02/08 - José Mauro Martins Lisboa
_ 03/08 - Carlos Augusto Campos
- Helvécio Antônio C. Campos
_ 06/08 - Geraldo Fidêncio Xisto
- Luciano Eduardo M. de Paula
_ 10/08 - Anderson Carlos Antunes
- José Lourenço Gonçalves
- Regiane Conceição da Rocha

- Graziele Gonçalves Matias
_ 14/09 - José Francisco Ribeiro Jr.
- Licínio Victor de Pinto
_ 15/09 - Célio de Bastos Augusto
- Thomaz Martins Queiroz
- Wagner Gomes Oliveira
_ 16/09 - Adriana Nazareth de S. Vieira
- Takeo de Souza Castelo Branco
_ 17/09 - José Olvair da Silva

_ 11/08 - Marcelo Leite da Silva

_ 22/09 - Márcio Barbosa

_ 12/08 - Antônio Alves

_ 23/09 - Denilson José da Silva

- Jucemar Matosinho

- Luís Lino Pereira

_ 13/08 - Alexsander Francisco de Assis

_ 24/09 - Gleidson Lucas Martins

_ 14/08 - Adriano Pereira de Souza

_ 25/09 - Luís Paulo Pinto Fernandes

- Jeremias Barbosa da Silva
_ 17/08 - Fábio Inácio da Silva Jr.
- Simone Costa Silva Augusto
_ 18/08 - Wander de Oliveira Borges
_ 19/08 - Marcelo Augusto da Silva
_ 21/08 - Manuel Honorato de Paiva

- Valdir da Conceição Dias
_ 27/09 - Luciano Ricardo Ribeiro
- Vicente Paulo da Silva
_ 29/09 - Donisete Barros Oliveira
- Willian Alves Braz
_ 30/09 - Éderson Gonçalves de Ramos

_ 23/08 - Ronaldo Aparecido Rosa

- Fábio Godoy de Souza

_ 24/08 - Fábio da Costa Santos

- José Eustáquio Bernardino

