
A grande maioria dos cooperados e funcioná-
rios da Metalcoop participou, no mês de agosto, 
de dois eventos especiais que marcaram as come-
morações dos nove anos da Cooperativa. 

Entre os dias 22 e 26 aconteceu a SQM – Se-
mana da Qualidade Metalcoop, com diversas pa-
lestras e uma apresentação cultural. O evento, que 
teve início com um café da manhã diferenciado, 
contou com a presença de convidados que já par-
ticipam há anos da história da empresa, como o 
Dr. Alberto Silva, especialista em pneumologia, 
bem como de convidados inéditos, como o padre 
Silvio Andrei, responsável atualmente pela Igreja 
Matriz Nossa Senhora de Monte Serrat, em Salto. 

Na ocasião, Dr. Alberto falou sobre relaciona-

mento interpessoal, ressaltando a importância de 
convivermos bem conosco e com todas as pessoas 
que nos cercam, enquanto o padre Silvio, acompa-
nhado do músico Jhony, falou sobre Qualidade de 
Vida, emocionando a todos e servindo como um 
importante momento de estímulo e reflexão, inde-
pendente de crenças ou credos. 

Além desses convidados, também fizeram par-
te das apresentações da SQM o cooperado Alan 
Aletaif e o funcionário Luiz Fabiano Buizzo, que 
falaram sobre Qualidade, e o grupo teatral Tmix, 
que interagiu com o público presente para abordar 
a importância do uso dos epi´s – equipamentos de 
proteção individual. 

Ainda durante o evento, em 25 de agosto, dia 

que marca o aniversário da empresa, a Metalco-
op ofereceu a todos um cardápio diferenciado no 
horário de almoço, e entregou uma mochila per-
sonalizada, representando um brinde especial pela 
data. Para fechar as comemorações com chave de 
ouro, cooperados e funcionários se reuniram no 
sábado, (27), para um churrasco de confraterni-
zação. O encontro aconteceu no Recanto Coo-
persalto e foi animado pela dupla Castor e Pólux, 
mais conhecida como Cantores Gêmeos. No lo-
cal, também foram premiados os vencedores dos 
2º Jogos Internos, realizado em ocasião das fes-
tividades, e cuja equipe organizadora a empresa 
parabeniza imensamente pela ampla participação 
obtida.  

Trabalhadores participam da SQM e da 
confraternização dos nove anos da Cooperativa
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Com o objetivo de oferecer uma solução mais 
eficaz a um cliente específico e antigo, a Dana In-
dústrias Ltda., a Metalcoop inovou em sua produ-
ção. 

Dentre os itens fabricados para esse cliente, líder 
nacional no fornecimento de eixos cardãns, desta-
cam-se as luveiras, peças que eram feitas a partir de 
tubos usinados. Como exemplo, está a DAS-010, 
que para ser produzida, era necessária a utilização 
de aproximadamente 10,200 kg de tubo V&M de 
Ø 114 x 24 mm, cortado com 208 mm de compri-
mento.

Para reduzir consideravelmente o consumo des-
sa matéria-prima, o setor de Desenvolvimento de 
Processos da Metalcoop indicou, há alguns anos, o 
desenvolvimento de um forjado, produzido com a 
utilização do mesmo tubo, porém em um compri-
mento menor, de 148 mm, possibilitando assim, 
uma redução de 2,900 kg por peça.  

Durante algum tempo, a Metalcoop investiu 
nessa ideia e tão logo sentiu que a mesma era eficaz, 
sugeriu a troca ao seu cliente. A condição foi aceita 
pela Dana e a mudança fez com que a empresa ob-
tivesse um ganho de mais de 1,500 kg, bem como 
uma economia de aproximadamente 14 toneladas 
por mês, somente em relação a esse produto. Além 
disso, com a aquisição recente da prensa hidráuli-
ca de 1.000 toneladas, a Metalcoop foi ainda mais 
longe e atualmente trabalha no desenvolvimento 
da mesma luveira, utilizando 5,960 kg de tubo Ø 
108 x 14,6 mm. 

Ao sugerir tais mudanças, a Cooperativa não só 
possibilitou uma solução mais eficaz ao seu clien-
te, como também se beneficiou com o ocorrido, já 
que ao diminuir a usinagem, o tratamento térmico 
e principalmente o tempo de fabricação, tornou-se 
ainda mais competitiva no segmento.

Por isso, a Metalcoop utiliza-se deste espaço para 
parabenizar a equipe de Desenvolvimento de Pro-
cessos, que fez com que essas melhorias se concre-
tizassem.
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Nesta edi-
ção especial de 
aniversário da 
Metalcoop o en-
trevistado esco-
lhido foi Claudio 
Domingos da 
Silva, 51 anos, 
uma das pessoas 

que acompanhou e esteve envolvida em todos os 
momentos que marcaram a história da empresa. 
Conheça abaixo então, um pouco mais sobre ele 
e suas lembranças marcantes!

Como se define: uma pessoa simples e ex-
tremamente otimista em tudo. Não acredito em 
incapacidade, porque para mim todas as pessoas 
são capazes de fazer algo, desde que acreditem. 
Eu considero que a vida é composta de duas coi-
sas: vontade e coragem. Apesar de vontade ser 
algo que dá, mas passa, coragem sempre nos faz 
alcançar nossos objetivos. Então, se você conse-
guir somar essas duas coisas e for uma pessoa 
determinada, com certeza as oportunidades 
surgirão e você terá enormes possibilidades de 
aproveitá-las, alcançando grandes objetivos.

O que gosta de ouvir: Gosto de ouvir, de 
tocar e também de fazer composições. Mas MPB 
e pop rock são os dois estilos que eu mais gosto. 
Nasci no momento do rock e da jovem guarda e 
cresci ouvindo muito rádio e lendo sobre bandas 
nacionais e internacionais que estavam em alta 
naquele momento. Além disso, meus pais tam-
bém gostavam muito de música. Minha mãe, 
em especial, cantava muito bem. Então, eles in-
fluenciaram muito o meu gosto musical e meu 
interesse pela música.

O que faz nos momentos de lazer: Gosto 
de fazer longas caminhadas aos finais de sema-
na, gosto de viajar, mas adoro mesmo é ficar 
em casa, brincando com meus filhos e princi-
palmente tocando e cantando. Sou daqueles que 
gosta de tocar aos poucos. Como música boa é 
algo que alimenta a alma das pessoas, a minha 
vive sempre alimentada, rs.

Em sua opinião, qual foi o momento mais 
marcante durante a história da Metalcoop? 
O mais emocionante em toda essa história foi 
a Inscrição Estadual. Ela foi como você viver 
um período de gestação de um filho e depois, 
por alguma razão, ter enormes dificuldades para 
registrá-lo. Então, a liberação desse documento 
foi muito marcante porque ficamos um período 

de sete meses com várias dúvidas e ansiedades. 
E de repente, recebi um telefonema para me 
dirigir a um posto fiscal, para ter a concessão 
da Inscrição. Era uma ligação que ia dar vida 
ao que tanto queríamos e que mudou tudo. Eu 
me recordo passo a passo desse momento. Está-
vamos eu e Mauro cruzando a Rua 9 de Julho, 
quando recebi esse telefonema da Secretaria da 
Fazenda do Estado, pedindo que eu entrasse 
em contato com as pessoas indicadas pelo se-
cretário, para resolver o caso. Imediatamente 
nos dirigimos ao Sindicato dos Metalúrgicos 
de Salto, onde retornei a ligação e recebemos 
a tão esperada boa notícia. A Metalcoop come-
çou sua vida própria a partir daquele instante.

Qual a principal lição (profissional ou 
pessoal) que você obteve em todo esse pro-
cesso? Foi que os trabalhadores são capazes de 
fazer história quando estão unidos de forma 
determinada. Aprendi que o presente se faz do 
passado porque o futuro a gente faz do pre-
sente. Nós fomos além do que pensávamos no 
início, mudando nosso rumo, que era recupe-
rar o que perdemos para: construirmos um pa-
trimônio capaz de garantir trabalho aos sócios, 
de forma não subordinada e permanente, bem 
como aos colaboradores. Hoje a Metalcoop 
conseguiu demonstrar que somos capazes e as-
sim, nos tornamos uma das referências neste 
novo modelo de se fazer gestão de uma empre-
sa, de forma coletiva.

Como você vê o futuro da empresa daqui 
para frente? O futuro depende muito das pes-
soas e a Metalcoop está em um rumo muito 
bom e inegavelmente bem administrada. Cos-
tumo dizer que a Metalcoop hoje é a melhor 
empresa para trabalhar em Salto. Talvez isso 
acabe levando as pessoas a pensarem que falo 
assim porque sou sócio, fui presidente funda-
dor etc. Mas não é por isso. É porque a Me-
talcoop tem políticas muito bem definidas e 
objetivas de melhorias do conhecimento e for-
mação das pessoas, com investimento estabele-
cido em seu Estatuto, por entender como im-
portante.  Quando você tem uma empresa que 
contribui para o crescimento do conhecimento 
coletivo e individual das pessoas, você acaba 
indiretamente investindo na própria empresa. 
Considero isso como algo fundamental porque 
estamos pensando no ser humano e não só em 
máquina. Não existe tecnologia sem a partici-
pação das pessoas, sem pessoas envolvidas não 
existem grandes realizações e sozinhos somos 
quase nada. 

Metalcoop oferece inovação e 
aumenta sua competitividade
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Uma cartilha ilustrativa foi entregue a to-
dos os trabalhadores no final do mês de agosto, 
como mais uma iniciativa vol-
tada à conscientização e apren-
dizagem, realizada pelo setor de 
Qualidade da Metalcoop.

O material aborda, através 
de uma fácil linguagem, como 
um gibi, os desafios para se al-
cançar a qualidade.  No total, 
quatro deles são citados como 
principais: o aprendizado, já 
que não existe qualidade sem treinamento cons-
tante; o comprometimento, pois a qualidade só 

é alcançada a partir do envolvimento de todos, 
de novas ideias, metas e atitudes; o respeito a si 

mesmo, ao próximo e ao meio 
ambiente; e a própria qualidade 
de tudo que é feito de maneira 
eficaz para atender as necessi-
dades, gerando satisfação.

O conteúdo, que traz o tí-
tulo “O mundo da qualidade”, 
foi adquirido pela empresa, 
através da internet, e faz parte 
da coleção “Qualidade em qua-

drinhos”, produzida pela editoria Montandon & 
Dias Comunicações.

Novamente a Metalcoop se destacou na Olim-
píada do Trabalhador Saltense, ficando com a 
terceira melhor colocação deste ano. 

Sendo assim, a empresa recebeu, no último 
dia 28 de julho, um troféu das mãos do secretá-
rio de Esportes e Lazer da Prefeitura da Estância 
Turística de Salto, Jair Vieira Hernandes.

Em 2010 a Metalcoop também foi premiada, 
conquistando a primeira colocação geral na com-
petição.

A Olimpíada, que é realizada anualmente pela 
Prefeitura da Estância Turística de Salto, tem 
como principal objetivo a integração dos traba-
lhadores e o estímulo às práticas esportivas. 

Verônica Candido 02/09
Natália Cristina Susi 16/09  
José Carlos Rodrigues 18/09
Luiz Carlos da Silva 01/10
Ademir Martins 04/10

Luis Aparecido da Silva 05/10 
João Batista Mizael 10/10
Peterson Alexander Barros 14/10
José Roberto Vecchiato 18/10
Felipe Araújo Gabriel 27/10
Flávio de Souza 28/10

No último dia 30 de agosto a Metalcoop en-
fim obteve a aprovação de seu projeto de finan-
ciamento no BNDES - Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social. Esse projeto 
contempla recursos para a Cooperativa saldar, 
em leilões judiciais, compromissos assumidos na 
aquisição do imóvel que ocupa, máquinas e equi-
pamentos.

“Consideramos essa aprovação uma grande 
vitória para a Metalcoop, pois o processo foi 
muito trabalhoso e demorado, exigindo grande 
persistência e objetividade dos envolvidos. Esse 
financiamento vem possibilitar à Cooperativa fi-
nalizar o ciclo de aquisições de bens da antiga 
empresa Picchi, e com isso se tornar proprietá-
ria de toda a estrutura necessária para funcionar 

plenamente”, disse o presidente do Conselho de 
Administração, Mauro Alves Martins.

Conjuntamente, a Metalcoop também obteve 
a aprovação de um projeto de apoio à Formação 
e Qualificação do quadro de colaboradores, com 
recursos do BNDES Fundo Social. Tal aprovação 
permitirá investimentos ainda maiores em cursos 
e treinamentos, além dos já oferecidos pela em-
presa. “Agora será disponibilizada uma impor-
tante soma de recursos que a Metalcoop aplicará 
no apoio a Cursos e Treinamentos do seu pessoal, 
sem a necessidade de reembolso ao BNDES. Por 
isso, compartilhamos com todos da Metalcoop 
esse avanço, pois cada um de nós, de uma forma 
ou de outra, contribuiu para essa realização. Pa-
rabéns a todos!”, finaliza Mauro. 

Trabalhadores recebem cartilha sobre qualidade

Metalcoop novamente se destaca 
na Olimpíada do Trabalhador
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METALCOOP obtém 
Financiamento no

Nome:
Gerson Antonio

Nome:
Edmilson Alves de Lima

Nome:
Caio Gutierri

Nome:
Rafael Tancredo de Carvalho

Nome:
Cristian Maciel

Nome:
Fábio Alberto Rodrigues 
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