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Festa de
Confraternização
UNIFORJA
No dia 23.12.11, aconteceu a Festa
de Confraternização da UNIFORJA, que
foi realizada em sua sede. A festa foi muito
agradável, descontraída e animada. Este
ano pudemos contar com um excelente
Buffet, uma banda e com o sorteio de
muitos brindes. A Diretoria da UNIFORJA
agradece todos os parceiros que puderam
contribuir com o nosso evento e também
agradece todos os colaboradores que
organizaram a festa e todos aqueles que
estiveram presentes prestigiando este
evento tão importante.
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“O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista
vê oportunidade em cada dificuldade”
Winston Churchill

Janeiro / Fevereiro 2012

Editorial
Todo ano que se inicia vem com esperanças, desejos e expectativas. Na
economia do Brasil e do mundo não é diferente, acontecendo o mesmo também nas
empresas.
O desempenho do setor industrial brasileiro oscilou bastante em 2011. O câmbio
favoreceu as importações aumentando assim a concorrência e causando efeitos
negativos no ritmo da atividade industrial.
A inflação de 2011 foi de 6,5%, a maior desde 2004, o que além de diminuir a
renda das famílias, infla todos os custos de produção. Este ano será de desaceleração
do crescimento global, o que vem se repetindo nos últimos anos. O Governo prevê um
crescimento do PIB entre 4% e 5% e estipulou uma meta de inflação de 4,5%.
A UNIFORJA, para se manter neste mercado altamente competitivo precisa
diminuir seus custos de produção. Portanto, inovar nos processos produtivos é
imprescindível para geração de novos negócios.
Somente com o aumento de nossa produtividade alcançaremos um resultado
positivo e, com o empenho e colaboração de todos nós, companheiros da UNIFORJA,
sairemos vencedores em mais esta empreitada.
Avante!!!

João Luis Trofino
Presidente

Calendário
Janeiro

O Unifolha é mais um projeto da UNIFORJA, com o objetivo
de informar e aproximar cada vez mais seus leitores.
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Momento RH
Nos meses de Novembro e Dezembro/2011 tivemos mais dois
almoços especiais, no espaço reservado do restaurante, onde
comemoramos o Aniversário dos Colaboradores com um cardápio
diferenciado e delicioso, seguido de bolo, sorvete, salada de frutas,
sorteio de presente e muita descontração!

Este projeto continuará em 2012 e desde já convidamos todos vocês, colaboradores, para participarem deste almoço no mês do
seu aniversário.

Saúde
A Dengue é um dos graves problemas de saúde pública do Mundo. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima
que anualmente quase 100 milhões de pessoas são infectadas em mais de 100 países. Cerca de 550 mil doentes precisam
de hospitalização e mais de 20 mil pessoas morrem devido à dengue.
A Dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypt, que
habita as regiões tropicais e subtropicais, reproduzindo - se através do depósito de ovos em lugares com com água parada.
Após a picada do mosquito infectado, o período de incubação é de 2 a 5 dias até o inicio dos sintomas.
A doença dura aproximadamente 5 dias e geralmente tem evolução benigna. Os sintomas clássicos da doença são:
febre, dor nos olhos, dores pelo corpo, dores nas juntas, dor de cabeça, náuseas e vômitos; A dengue hemorrágica
apresenta os mesmos sintomas, mas se agravam com dores abdominais intensas, sangramentos pelo nariz e gengiva,
palidez, manchas vermelhas pelo corpo, confusão mental e perda de consciência. O tratamento da doença baseia-se em
medidas de suporte como hidratação, repouso e sintomáticos somente prescritos por um médico.
As medidas mais importantes contra a dengue são as ações preventivas contra a proliferação do mosquito
transmissor. Essas medidas tem como objetivo eliminar os focos de água parada que possibilitem a deposição de ovos e
desenvolvimento das larvas até mosquitos adultos, ciclo que dura entre sete e 10 dias.
Portanto, não se esqueça:
Caso haja suspeita de dengue, procure um serviço médico; Não deixe acumular água em vasos, lixos, vasilhames,
ralos entupidos ou em qualquer outro lugar; Se possuir piscina, mantenha a mesma limpa com cloro; Não deixe a caixa
d'agua destampada.
Colaboração: Dr. Felipe Salmazo

Nossa Gente
1 Qual o seu papel dentro da UNIFORJA?
Auxiliar todos os Diretores da UNIFORJA e Presidentes das Afiliadas no que for necessário,
bem como participo da elaboração do UNIFOLHA, da comissão de cardápio, da brigada de
incêndio e na organização de todos os eventos internos que a UNIFORJA realiza.
2 Como é trabalhar na UNIFORJA, tendo em vista que você já atuou em outras
empresas que não eram cooperativas?
Muito bom, pois aqui conquistei a liberdade para desempenhar minhas tarefas e para me
expressar, acredito que essas características se devem à UNIFORJA ser uma cooperativa e
ter que ouvir a opinião de todos para a maioria das decisões.

Ana Carla Faracco 3 Quais são seus projetos profissionais?
Secretária da Diretoria Continuar meu curso de inglês e em breve fazer uma pós-graduação, para que eu possa
contribuir com o crescimento da UNIFORJA.
da UNIFORJA
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Nossa História
Depois da assembleia decisiva, os trabalhadores da Conforja teriam que optar pelo
Sindicato ou pelo grupo de oportunistas, pela condução das negociações internas
com a diretoria da Conforja. E a maioria dos trabalhadores optou pela representação
que sempre esteve ao seu lado, buscando alternativas, discutindo os problemas
para que o trabalhador, nunca deixasse de ter dignidade, trabalho e renda.
Enquanto isto, os trabalhadores travavam uma disputa interna, porque entre eles
tinham pessoas que defendiam a criação de uma só cooperativa, outras pessoas vendo a dificuldade da
condução interna propuseram a criação de várias unidades de negócios.
Em uma assembleia dirigida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi liquidada a ASSECON e a Comissão
de Fábrica.
Na próxima edição falaremos sobre a constituição das cooperativas.
Colaboração: Benedito Silva Filho

Comissão de Saúde
Ainda hoje algumas pessoas perguntam, porque Comissão de Saúde e não CIPA. A importância é a
mesma, porém, por se tratar de uma cooperativa temos que ter um diferencial para que exista êxito nas
operações da mesma.
É um acordo assinado entre Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a UNFORJA, que valida a
Comissão de Saúde no lugar da CIPA, pois desta forma existirão dois coordenadores, sendo um
cooperado e um funcionário (CLT), que terão as mesmas responsabilidades. Já na CIPA existe apenas a
figura do Presidente (que é o representante da Empresa).
A Comissão de Saúde e a CIPA são regulamentadas pela NR5 e tem os mesmos afazeres, que é
prevenir acidentes e incidentes, cuidando da qualidade de vida do trabalhador na UNIFORJA.
Desta forma, caso você tenha ideias que possa contribuir para a melhoria da Segurança do Trabalho
ou que melhore o ambiente de trabalho, procure um representante da Comissão de Saúde, que são
identificados com um botton e passe para ele a sua informação. Pois assim juntos à Diretoria poderão
tomar as melhores decisões para a UNIFORJA.
Colaboração: Benedito Silva Filho

Curiosidades

Cicopa Américas
Arildo Mota Lopes,foi eleito Presidente da Cicopa. A nomeação ocorreu durante Assembleia
Geral da ACI (Aliança Cooperativa Internacional), no dia 15/11/2011, em Cancun, no México.
A Cicopa é uma organização setorial da Aliança Cooperativa Internacional. Seus membros são de
cooperativas de produção de diferentes setores, como construção, produção industrial, serviços gerais,
transporte, atividades intelectuais, artesanato, entre outros. Seus membros associados são entidades de
representação. Atualmente, a instituição agrupa 57 organizações, de 39 países. Foram criadas neste ano
outras duas centrais sub-regionais da organização, a Cicopa Mercosul e a Cicopa Norte-américa,
amparadas pela Cicopa Américas, que também apoia a criação de outras, como a Cicopa Centro América e
a Cicopa Andina.

A Diretoria da UNIFORJA parabeniza o Sr. Arildo
Mota Lopes pela conquista e espera que o mesmo possa
desenvolver um bom trabalho nesta nova entidade.

Colaboração: Cinthia Isabel (Jornalista UNISOL Brasil)
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Aconteceu

Visita Fundação
Florestan
Encontro com o
Gestor da Qualidade

N o d i a 2 4 . 11 . 11 ,
recebemos a visita de
um grupo de alunos da
Fundação Florestan
Fernandes. Os mesmos
foram recepcionados
pelos Srs. José
Domingos
Diretor
Administrativo e Antonio
Soncella Representante
do CSE, que contaram
toda a história da
UNIFORJA e também os
levaram para conhecer
as dependências da
fábrica.

N o
m ê s
d e
D e z e m b r o / 2 0 11 , o
Coordenador da
Qualidade
Sr. João
Rebouças foi a todos os
departamentos
esclarecer pontos
importantes sobre as
novas certificações que a
UNIFORJA está em fase
de implantação. Desta
f o r m a o S r. J o ã o
Rebouças pôde explicar
todo o processo e sanar
as dúvidas dos
colaboradores.

Simulado de
Abandono de Área

Assembléia Geral
UNIFORJA

N o d i a 1 6 . 1 2 . 11 , f o i
realizada a Assembleia
Geral da UNIFORJA, onde
todos os cooperados e
funcionários são
convocados à participar. O
Presidente da UNIFORJA,
o Sr. João Luis Trofino
trouxe como tema todas as
conquistas da UNIFORJA
no ano de 2011 e comentou
sobre as metas e as boas
perspectivas para o ano de
2012.

No dia 23.12.11, foi realizado o
Simulado de Abandono de Área,
que foi organizado pelo
departamento de Segurança do
Trabalho em conjunto com a
Brigada de Incêndio. O intuito deste
simulado é de calcular o tempo que
se leva para evacuar todos os
prédios. Participaram do evento 506
colaboradores e levou-se cerca de 5
minutos e 56 segundo para
evacuação total dos prédios. O Sr.
Alison dos Santos Técnico de
Segurança do Trabalho, agradeceu
a Diretoria pelo apoio no ano de
2011 e enfatizou a necessidade de
que no ano de 2012 estejamos,
todos, muito atentos quanto à nossa
segurança.
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Olá Amigos, nesta edição,
vamos falar sobre o
Congresso dos
Metalúrgicos do ABC.

Flangelino

No ano de 2011 aconteceu o Congresso dos Metalúrgicos do
ABC, congresso este inovador pela participação popular com direito
a voz e voto, e a UNIFORJA esteve presente com seus delegados. O
congresso teve dois momentos, a prévia onde todos participantes
mesmo, sem ser delegados, poderiam propor e debater o tema.
Como a UNIFORJA está inserida no universo da Economia Solidária, na prévia que tratava deste
tema estiveram presentes pela Uniforja Tiago (Presidente da COOPERFOR), Licínio (Secretário
COOPERFOR), Luciano (Presidente COOPERLAFE), Benedito, Antonio Soncella, José Gildo, Rodrigo
(Representantes do CSE), e Arildo (Presidente da UNISOL). Durante os debates este grupo propôs a
criação do Coletivo de Economia Solidaria dos Metalúrgicos do ABC, até por entenderem que com oito
cooperativas metalúrgicas constituídas, já esta na hora de vermos a importância das cooperativas para o
sindicato, porque a do sindicato para as cooperativas nós já sabemos. Proposta apresentada e aceita
pelos presentes na prévia.
O segundo momento do congresso aconteceu no Pavilhão do Vera Cruz, e estavam como delegados pela Uniforja
Antonio Soncella, Manoel Batista, José Gildo, Rodrigo, Benedito e Geraldo (Acabamento de Curvas). Este grupo tinha que
defender a proposta da criação do coletivo, se fosse preciso, mas não precisou, porque os delegados do congresso
entenderam a importância das cooperativas metalúrgica como alternativa de emprego e renda, e com a participação no
coletivo conquistaremos nosso espaço na sociedade, aproveitando as experiências bem sucedidas.

Colaboração: Benedito da Silva Filho

Entretenimento
Desenhos para Colorir:

Gente Nova no Pedaço
Ana Carolina, filha do cooperado José Raimundo - Forjaria Martelo,
ela nasceu no dia 28/11/2011 com 49 cm e 3.280 Kg.

Livia, filha do funcionário Clodoaldo Ramos - PCP, ela nasceu no dia
29/12/2011 com 49 cm e 3 Kg.
Não deixe de participar! Quando seu filho nascer mande para o e-mail do UNIFOLHA uma foto, nome, tamanho e peso,
assim ele também fará parte do nosso Jornal.

