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Feira Rio Oil & Gás 2012
No período de 14/09 à 20/09/2012,
aconteceu a Feira Rio Oil & Gás 2012, no Rio
de Janeiro. A UNIFORJA esteve presente e foi
representada pelos Srs. João Luis Trofino Presidente, Marcos Medeiros - Coordenador
Comercial, Luiz Henrique Castro - Engenheiro
Metalurgista e pelos representantes
comerciais: Luis Benvenuto, Jorge Namura,
Sergio Nunes e Valdecir Ferreira.
Esta Feira é um dos maiores eventos do
setor de Petróleo e Gás da América Latina e a
terceira maior do Mundo, este ano a Rio Oil &
Gás pôde contar com 1,3 mil expositores de 27
países e 55 mil visitantes.
A UNIFORJA participou deste evento
com o intuito de mostrar seus produtos e
serviços ao mercado, buscando novos
negócios.
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“O sucesso é a soma de pequenos esforços - repetidos dia sim,
e no outro dia também”
Robert Collier
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Editorial
Nosso Aniversário ... 12 Anos!!!
É uma grande vitória pela nossa constante luta, um prêmio pela nossa incansável
dedicação e empenho na superação de tantas dificuldades.
Contrariamos estatísticas, não nos deixamos nos abater com a escassez de recursos e
tampouco nos curvamos ao ritmo da caminhada.
A garra, a determinação e o comprometimento, alinhados ao esforço conjunto tem
fixado nossa bandeira e norteado nossa direção.
Todo momento é único e todo dia é um novo dia, portanto que as alegrias hoje
colhidas se estendam e se renovem por todos os dias de nossa existência.
É com muita honra e orgulho que ergo nossa bandeira.
Parabéns para Uniforja!
Parabéns para todos Nós!
João Luis Trofino
Presidente

Calendário
Outubro
03 - Aniversário da
UNIFORJA
12 - Nossa Sra. Aparecida
21 - Missa (Evento Interno)
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Novembro
02 - Finados
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República
25 - Culto (Evento Interno)
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Momento RH
Corrida de Rua SESI-SP
No dia 05/08/2012, uma equipe da UNIFORJA fez a segunda prova de Corrida de
Rua do SESI, a mesma foi realizada na cidade de Vinhedo/SP e contou com a
participação de quase 5 mil atletas de todo o Brasil. É mais um evento do SESI que
a UNIFORJA prestigiou e enviou alguns colaboradores: a Maristela Matiusso,
Carolina Ferreira e o Robson Martins Barbosa, todos colaboradores do RH, que
dessa vez levaram até integrantes de suas famílias, com o intuito de incentivar
hábitos mais saudáveis.

Ginástica Laboral
Como já é do conhecimento de todos, já está implantado nos setores de
Manutenção, Usinagem Cooperfor, Usinagem Cooperlafe, Ferramentaria e
Edifícios da UNIFORJA, o projeto "GINÁSTICA LABORAL", cuja finalidade é
aliviar a tensão do dia a dia do trabalho. Desta forma, duas vezes por semana,
durante quinze minutos, os colaboradores fazem uma pausa nas suas atividades
para realizar exercícios de alongamento e relaxamento, buscando melhoria na
qualidade de vida de cada um.
As aulas são ministradas por um profissional de Educação Física, dando
todas as garantias de um bom desempenho dos exercícios.

Aniversário de Contrato Uniforja x Ondina
No dia 24/08/2012 tivemos um almoço especial com música ao vivo para comemorar
o nosso Aniversário de Contrato com a Ondina, afinal são 9 anos de parceria e esta
data não podia passar em branco. A UNIFORJA parabeniza e agradece a Ondina, em
nome de todos os seus colaboradores (cooperados e funcionários) pela parceria
estabelecida. As fotos do evento estão disponíveis em:
www.ondinaalimentacao.com.br

Ingresso de alunos novos na Rede SESI-SP
Srs. Colaboradores, a partir do dia 05/11/2012 até 20/11/2012, estarão abertas as inscrições
para ingresso de novos alunos nas Unidades Escolares do SESI.
As inscrições só poderão ser feitas pelo site: www.sesisp.org.br.
Lembrando que após as inscrições ainda haverá um sorteio para definir quem serão os novos
alunos da rede SESI.
Mais informações no RH, no horário de balcão.
Maurício da Costa

Aos Colaboradores,
A UNIFORJA convida todos os seus colaboradores e seus familiares para a Missa que será
realizada no dia 21/10/2012 e para o Culto que será realizado no dia 25/11/2012 em comemoração ao
aniversário de 12 anos da UNIFORJA.
Maiores informações no RH no horário de balcão.
Colaboração: Mauricio da Costa, Aleksandre Silva, Maristela Matiusso.
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Nossa História
E a Cooperativa Industrial de Trabalhadores em Forjaria - COOPERFOR. Que no dia
17 de abril de 1998 assinam a ata de constituição os seguintes sócios fundadores: JOSÉ
CAVALHERI; LEONILDA ROSA DE OLIVEIRA; CICERO GOMES DA SILVA; ARACELE
BOLDRINI; CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA; ADERICO RAIMUNDO SOARES; LAURO ZARA;
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCO AUGUSTO XAVIER; HELDER DUTRA DA
COSTA; ANTONIO JOSÉ DE JESUS; JOSÉ WILSON LEITE; JANÚARIO FERREIRA NETO;
JOSÉ WILSON LEITE; JANÚARIO FERREIRA NETO; JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA,
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA; GILVAN DE AZEVEDO; ERNANI TARDEU SIMÃO; DANIEL DA SILVA;
CLEVENIR VIEIRA BONIFÁCIO, JOÃO COSTA DE ASSIS; LUIZ ROBERTO SILVA PALMEIRA; ANIVALDO CORRÊA
PIRES; JOSÉ CARLOS CARVALHO; LUIZ DOMINGOS FIRMINO; JOSÉ CARLOS MACHADO E NELSON ROSA
DOS SANTOS, rompendo definitivamente com o regime celetista.

Colaboração: Benedito da Silva Filho

Saúde
Vacinação
A vacinação é a maneira mais eficaz de evitarmos diversas doenças imunopreveníveis como poliomielite
(paralisia infantil), sarampo, tuberculose, rubéola, gripe, Hepatite B, febre amarela, tétano e outras.
A vacina introduz um antígeno na corrente sanguínea visando a produção de anticorpos pelo organismo e
assim imunizar o indivíduo contra a doença.
As campanhas de vacinação são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) da secretaria de
vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e tem o objetivo de eliminar, erradicar e controlar as doenças
imunopreveníveis em todo território brasileiro. O programa foi criado em 1973 e disponibiliza vacinas não só para as
crianças, mas também para adolescente, adultos, idosos, povos indígenas e pessoas com necessidades especiais.
As ações de vacinação contribuíram para manter a erradicação da febre amarela em regiões urbanas,
erradicação da varíola no Brasil, ausência de casos de poliomielite há 22 anos e sarampo há 10 anos.
Portanto, importante ficar informado sobre as campanhas de vacinação através dos meios de comunicação e
pelos informativos do serviço de saúde da empresa. Além disso, tenha cuidado para não perder as carteirinhas de
vacinação e leve-a sempre junto quando for ao médico.

Colaboração: Dr. Felipe Salmazo

Gente Nova no Pedaço
Juan, filho do funcionário Rodrigo Mauricio - Forjaria Tubular, ele nasceu no dia
29/07/2012 com 47 cm e 3,060 Kg.

Manuela, filha do funcionário Rodrigo Messias dos Santos - Forjaria Tubular, ela nasceu
no dia 15/08/2012 com 49 cm e 3,265 Kg.

Sophia, filha do funcionário Sebastião dos Santos Azevedo - Manutenção Mecânica, ela
nasceu no dia 23/08/2012 com 57 cm e 3,190 Kg.

Isaac, filho do funcionário Cleiton Ales de Souza Ramos - Lixadeira, ele nasceu no dia
31/08/2012 com 50,5 cm e 3,315 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.
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Aconteceu
COOPERTRIM

Encontro com a Gestora do
PCP/MP/Expedição

No dia 19/07/2012 a
COOPERTRIM (Cooperativa
Industrial de Trabalhadores em
Metalurgia de Raul Soares), antiga
Tarza, fabricou seu primeiro lote de
peças e conseguiu retomar suas
atividades. A UNIFORJA, a
UNISOL Brasil e a Confederação
Nacional dos Metalúrgicos, tiveram
um papel importante nesta
conquista, pois como de costume
se uniram para auxiliar na criação
de mais uma cooperativa no Brasil.
A UNIFORJA parabeniza todos os
cooperados da COOPERTRIM e
deseja um futuro próspero a esta
nova cooperativa.

Colaboração: Ana Carla

Colaboração: Ana Carla

No período de 23/07 a 27/07/2012 a
Coordenadora do PCP/MatériaPrima/Expedição, a Sra. Leonilda
Oliveira foi a todos os setores da
cooperativa para conversar com os
colaboradores sobre os departamentos
que a mesma coordena. Desta forma
apresentou toda a rotina destes
setores, bem como os desafios
enfrentados diariamente.

III SIPAT UNIFORJA

A III SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho) da UNIFORJA, será realizada de 15/10 à 19/10/2012. A
participação dos colaboradores é de suma importância, vejam com os
seus coordenadores como será organizado a participação de vocês
nestas palestras. Participem!!
Colaboração: Enedino
Visita Mario Reali e Joel Fonseca

No dia 04/09/2012, a UNIFORJA recebeu a visita dos Srs. Mario Reali, atual Prefeito
de Diadema e Joel Fonseca candidato a Vereador da cidade de Diadema. Os
visitantes foram recepcionados pelo nosso Presidente, o Sr. João Luis Trofino
juntamente com a Diretoria da UNIFORJA e os Conselhos de Administração das
Afiliadas. Após tomar café da manhã conosco, o Prefeito Mario Reali e o Sr. Joel
Fonseca puderam conhecer melhor as dependências da UNIFORJA.

Colaboração: Ana Carla
Visita BNDES
No dia 14/09/2012, recebemos a visita do Sr. Guilherme Narciso de Lacerda Diretor
do BNDES, ele foi recepcionado pelo nosso Presidente, o Sr. João Luis Trofino
juntamente com a Diretoria da UNIFORJA, os Presidentes das Afiliadas. Também
estiveram presentes os Srs. Arildo Mota Lopes Presidente da UNISOL, Marcelo
Rodrigues Diretor Secretário da UNISOL e José de Fillippi Deputado Federal. O
objetivo do encontro foi discutir novas ações estratégicas para a UNIFORJA.

Colaboração: Ana Carla
Reforma Vestiário
No mês de Setembro/2012 a UNIFORJA finalizou a reforma do vestiário masculino
do setor de Laminação Leve. A UNIFORJA realizou esta reforma com o intuito de
melhorar a infraestrutura oferecida aos colaboradores. Desta forma, pedimos que
utilizem o vestiário da melhor maneira possível.

Colaboração: Ana Carla

Setembro/Outubro 2012

Engenharia
Processo de Desenvolvimento de Produto
O processo de desenvolvimento de produto (PDP) é reconhecido por influenciar diretamente a
competitividade das empresas. O sucesso do desenvolvimento pode contribuir, entre outros resultados, no
aumento da participação de mercado, conquista de novos clientes, redução de custos e melhora da
qualidade. O PDP realizado entre cliente e fornecedor requer atenção especial no que diz respeito à gestão
do processo e à interação entre as empresas. Isso porque, em muitos casos, fornecedores detêm o
conhecimento tecnológico do produto e/ou do processo de produção do mesmo e o cliente detém o
conhecimento das necessidades de desempenho do projeto. Dentro destas duas organizações, cliente e
fornecedor, ocorre um movimento que envolve competências, responsabilidades e a atuação de diversas
áreas funcionais. Todo este processo requer integração, comunicação e estrutura para que possa ocorrer
de maneira organizada.
Ao final dos anos 80, uma comissão de experts das três maiores indústrias automobilísticas Ford,
General Motors e Chrysler investiu cinco anos para analisar o então corrente estado de desenvolvimento e
produção automotiva nos Estados Unidos, Europa e, especialmente, no Japão e desenvolveu uma
metodologia que buscava suprir algumas necessidades de integração no PDP, denominada de
Planejamento Avançado da Qualidade do Produto APQP.
Atualmente a aplicação da metodologia do APQP é um pré-requisito obrigatório para o fornecimento
de produtos destinados ao mercado automotivo e através da certificação ISO/TS 16949 é possível
identificar que tais procedimentos e técnicas são aplicados adequadamente por uma organização.
Na Uniforja desde 2004, ano de nossa conquista da certificação ISO/TS, esta metodologia faz parte
do cotidiano da COOPERFOR e, nos últimos três anos, tem feito parte de toda a Uniforja devido a este nível
de exigência ter sido difundido para os demais segmentos industriais como Petróleo, Óleo & Gás, Energia
Eólica, Agrícola, entre outros.
É gerenciada pela nossa Engenharia, responsável pela análise dos requisitos dos clientes e conta
com equipes multidisciplinares compostas de membros de setores estratégicos ligados a cada projeto,
como apropriado, de modo a preparar a realização do processo de fabricação dos produtos.
Em síntese: em 1990, Stuart Pugh, inventor da metodologia do Total Design (PDP), a definiu como
sendo “a atividade sistemática necessária desde a identificação do mercado/necessidades dos usuários até
a venda de produtos capazes de satisfazer estas necessidades uma atividade que engloba produto,
processos, pessoas e organização”.
Colaboração: Vinícius Machado - Analista de Desenvolvimento

Estatuto Social e Regimento Interno - Por que eles existem nas
Cooperativas?
Os Estatutos Sociais existem para disciplinar sobre a relação na cooperativa, entre esta e o
cooperado e os terceiros, tendo em vista que nem sempre a lei abrange todas as questões.
Atualmente a Lei n. 5.764/71, rege sobre os empreendimentos cooperativos em geral. Esta
respectiva lei atende parcialmente as cooperativas de trabalho, tendo em vista os avanços da
sociedade. Depois de várias conversas e discussão junto ao Planalto Central, a UNISOL Brasil,
conseguiu a aprovação de uma nova lei (12.690/12), mais especifica para os empreendimentos
voltados para a prestação de serviço.
Devido a promulgação desta lei, os Estatutos Sociais das cooperativas de trabalho, deverão
passar por processo de adequação devido a nova legislação, bem como os seus respectivos
Regimento Interno.
A Uniforja e suas Afiliadas já estão estudando as mudanças, para promoverem a atualização
dos seus Estatutos Sociais e Regimento Interno.
Colaboração: Mauricio da Costa e Benedito da Silva Filho

