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III SIPAT
Entre os dias 15 à 19/10/2012, ocorreu a III
SIPAT Uniforja (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho). Este
evento é realizado anualmente e tem como
finalidade promover a conscientização do
trabalhador em relação à sua integridade
física, saúde e qualidade de vida. Assim
foram realizadas as seguintes palestras:
A c i d e n t e d e Tr a b a l h o , G i n á s t i c a
Laboral/Ergonomia, Meio Ambiente, DST
AIDS e Educação Financeira. Durante a
realização da SIPAT ocorreram os sorteios
de diversos brindes aos participantes. A
Uniforja parabeniza todos que estiveram
presentes na III SIPAT e agradece o
empenho dos colaboradores do
departamento de Segurança Industrial que
organizou este evento.
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Editorial
Hoje é natal, quero que saiba que todos os momentos são gratificantes, quando
temos a companhia de pessoas especiais.
Neste dia mágico, quero te desejar muitos sonhos, muitos desejos de amor e
felicidade.
Hoje é natal, e o mais perfeito nisso tudo, é que estou podendo te fazer ler esta
linda mensagem e lembrá-lo que natal é muito mais que uma data
comemorativa, é demonstrar amor, carinho, presença.
Hoje é natal, e te desejo um maravilhoso dia de amor, fé e de prosperidade

Feliz Natal!!!

João Luis Trofino
Presidente

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
Biblioteca
A Uniforja recebeu uma doação do “Programa SP Leituras” do Governo do
Estado de São Paulo um kit contendo 102 títulos, entre revistas e livros de
diversos gêneros. O Objetivo deste programa é incentivar a leitura entre os
trabalhadores da indústria metalúrgica. Os colaboradores que quiserem
conhecer o conteúdo do kit, a biblioteca permanece aberta de segunda a sextafeira das 11 às 13h30min.
Colaboração: José Gildo

Engenharia
ENSAIOS MECÂNICOS PARTE I
Como você se sentiria se a chave que acabou de mandar fazer quebrasse ao dar a primeira volta na fechadura? Ou se o
copo plástico se deformasse ao colocar o café quente? Ou ainda, se o seu guarda-chuva virasse ao contrário em meio a um
temporal?
Hoje em dia ninguém se contenta com objetos que apresentem esses resultados. Durante muito tempo essa foi a única
forma de avaliar a qualidade de um produto! Nos séculos passados, como a construção dos objetos era essencialmente
artesanal, não havia um controle de qualidade regular dos produtos fabricados.
Avaliava-se a qualidade de uma lâmina de aço, a dureza de um prego, a pintura de um objeto simplesmente pelo próprio
uso.
Um desgaste prematuro que conduzisse à rápida quebra da ferramenta era o método racional que qualquer um aceitava
para determinar a qualidade das peças, ou seja, a análise da qualidade era baseada no comportamento do objeto depois de
pronto.
O acesso a novas matérias-primas e o desenvolvimento dos processos de fabricação obrigaram à criação de métodos
padronizados de produção, em todo o mundo. Ao mesmo tempo, desenvolveram-se processos e métodos de controle de
qualidade dos produtos.
Atualmente, entende-se que o controle de qualidade precisa começar pela matéria-prima e deve ocorrer durante todo o
processo de produção, incluindo a inspeção e os ensaios finais nos produtos acabados.
Portanto, é fácil perceber a importância dos ensaios de materiais: é por meio deles que se verifica se os materiais
apresentam as propriedades que os tornarão adequados ao seu uso. Que propriedades são essas que podem ser verificadas
nos ensaios?
Dureza, Resistência Mecânica, Alongamento, Energia absorvida no impacto, entre outras.
Veja a seguir a representação esquemática de alguns tipos de esforços que afetam os materiais:

É evidente que os produtos têm de ser fabricados com as características necessárias para suportar esses esforços. Mas
como saber se os materiais apresentam tais características? Realizando ensaios mecânicos! Os ensaios mecânicos dos
materiais são procedimentos padronizados que compreendem testes, cálculos, gráficos e consultas a tabelas, tudo isso em
conformidade com normas técnicas. Realizar um ensaio consiste em submeter um objeto já fabricado ou um material que vai ser
processado industrialmente a situações que simulam os esforços que eles vão sofrer nas condições reais de uso, chegando a
limites extremos de solicitação.
Na próxima edição vamos abordar a parte II desta matéria que trata da importância da rastreabilidade do corpo de prova,
ou seja, porque é necessário garantir que a amostra ensaiada se trata exatamente do produto a ser fabricado. E nas matérias
seguintes detalharemos alguns dos ensaios realizados pela Uniforja.

Colaboração: Luiz Henrique Castro e Vinícius Machado
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Existia também a discussão de uma quinta unidade de negócio, a Cooperativa de
Trabalhadores em Logística - COOPERLOG, que seria uma empresa com trabalhadores dos
setores improdutivos, como manutenção, ferramentaria e expedição. Mas não foi necessário
constituir a Quinta cooperativa, os trabalhadores destes setores foram distribuídos nas quatro
cooperativas já existentes. Porém existiam alguns trabalhadores que não eram a favor do
modelo cooperativo e formaram um pequeno grupo para intervir negativamente, por exemplo,
Interromper o fornecimentode energia elétrica do parque fabril. Mas este ato foi
cooperados que se encontravam à frente do projeto, e os trabalhadores que se envolveram neste ato foram expulsos
do recinto fabril, além de serem excluídos da possibilidade de virem a se associar a qualquer uma das cooperativas
existentes. Desta forma, os trabalhadores que não estavam envolvidos neste grupo contrario ao modelo cooperativo,
teve a plena liberdade de escolha de participar ou não das cooperativas, foi criado até um lema que era usado "A
cooperativa não exclui ninguém, ela inclui a todos”. Dos 531 funcionários da Conforja, ficaram 285 trabalhadores para
se associarem ao projeto cooperativo.
Colaboração: Benedito da Silva Filho

Saúde
Acidente Vascular Encefálico (AVC)
O AVC, também conhecido com Derrame Cerebral é uma doença caracterizada pelo comprometimento neurológico devido
a um distúrbio circulatório cerebral, reduzindo o fluxo de Oxigênio para as células neurológicas com consequente morte das
mesmas. Essa patologia é de grande importância devido ao elevado número de mortes e casos de invalidez permanente.
Basicamente existem dois tipos de AVC:
AVC Isquêmico: ocorre a oclusão de vaso sanguíneo e interrompe o fluxo de sangue para uma região específica do cérebro
interferindo nas funções neurológicas dependentes da região afetada. Consistem na maioria dos casos.
AVC hemorrágico: há uma ruptura de vasos inter-cerebrais e sangramento local, causando a isquemia e aumento da
pressão intracraniana.
Principais fatores de risco: tabagismo, diabetes, hipertensão arterial (pressão alta), arritmias cardíacas, dislipidemias
(colesterol alto), uso de anticoagulantes, abuso de drogas e álcool, sedentarismo, histórico familiar, sexo masculino, idade
maior 55 anos e raça negra.
Sintomas: o quadro clínico e as sequelas vão depender da região cerebral afetada e da extensão da lesão. As
manifestações podem iniciar com dor de cabeça, mal estar e vômitos. Os principais sintomas que caracterizam o AVC são a
dificuldade ou perda da fala, alterações visuais, perda de força e movimentação em algum membro, alterações da
consciência e convulsões.
Prevenção: as medidas preventivas para o AVC consistem principalmente em hábitos de vida como praticar exercícios
frequentemente, uso de bebidas alcoólicas moderadamente, não fumar, dieta balanceada, controlar a pressão arterial e

Colaboração: Dr. Felipe Salmazo

Eleições Unisol Brasil
No dia 23/11/2012 foi eleita a nova direção executiva da UNISOL Brasil para
mandato até 2015. Foi formada apenas uma chapa, que por unanimidade reelegeu
Arildo Mota Lopes, presidente da Central de Cooperativas. Na ocasião, foi criada a
vice-presidência, que será ocupada por Luiz Carlos Simion, coordenador geral da
Rede Terra. A secretaria geral da instituição será assumida por Gilson Gonçalves,
até então tesoureiro, cargo que será ocupado por Marcelo Rodrigues. De acordo
com o Arildo, o desafio que fica é consolidar os mais de 700 empreendimentos
filiados à base da UNISOL Brasil e avançar nos estados pelo fato de existir
empreendimentos que não fazem parte de centrais de cooperação. “Fico feliz em
Foto: Raquel Camargo/SMABC
contar com companheiros de todas as regiões do País para fortalecer a UNISOL.
Nestes três anos avançamos na Lei Geral da Economia Solidária, considerada
Arildo Mota Lopes - Cooperado grande conquista. No entanto, precisamos prosseguir na modernização da Lei
da Uniforja, é eleito novamente Geral do Cooperativismo, de 1971”, observou. Arildo ainda deixou claro que a lição
Presidente da UNISOL Brasil que fica é a democracia entre os participantes e o avanço nas diretrizes
estratégicas.

Colaboração: Cinthia e Ricardo (UNISOL)
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Encontro com o Diretor
Administrativo
No período de 01/10 à
05/10/2012 o Diretor
Administrativo, o Sr. José
Domingos foi a todos os setores
da cooperativa para conversar
com os colaboradores sobre os
departamentos que o mesmo
coordena. Desta forma
apresentou toda a rotina destes
setores, bem como os desafios
enfrentados diariamente.

Visita Fundação Florestan
Fernandes
Nos dias 07 e 08/11/2012
recebemos a visita de alunos e
professores da Fundação
Florestan Fernandes, os
mesmos foram recepcionados
pelo Sr. José Domingos Diretor Administrativo. Desta
forma, conheceram melhor a
história da Uniforja e toda a
fábrica.

Visita Mario Reali e Luiz
Marinho
No dia 18/10/2012 a
Uniforja recebeu a visita
dos Srs. Mario Reali atual
Prefeito de Diadema e Luiz
Marinho Prefeito de São
Bernardo do Campo.

Missa Anual UNIFORJA
No dia 21/10/2012 foi realizada a Missa Anual em
comemoração ao 12º aniversário da Uniforja.
Contamos com a presença de diversos
colaboradores e suas famílias. A missa foi
celebrada pelo Padre Odair e estavam presentes
os seguintes convidados: Vicentinho - Deputado
Federal, Dr. Marcelo Mauad e Dr. Marcio
Bachiega. Representando a Diretoria da
Uniforja: João Luis Trofino - Presidente, Sr. José
Domingos - Diretor Administrativo, Antonio Lucio
- Diretor Conselheiro, Célia Regina - Diretora
Conselheira e Fabio Santos - Presidente da
COOPERTRATT. O evento foi um sucesso e
agradecemos a presença de todos.

Congresso França

Culto Anual UNIFORJA

Entre os dias 15/11 à 17/11/2012
o Sr. João Luis Trofino Presidente, participou do
Congresso das Cooperativas na
França. Este evento teve o intuito
de debater sobre as diversidades
do cooperativismo no mundo e
falar sobre a crise mundial que
afeta todos os países neste
momento.

No dia 25/11/2012 foi realizado o
Culto Anual em comemoração ao 12º
aniversário da Uniforja. Contamos
com a presença de diversos
colaboradores e suas famílias. O
culto foi ministrado pelos pastores
Severino, Ednaldo, Gilvan e Airton.
Representando a Diretoria da
Uniforja estavam presentes os Srs.
João Luis Trofino - Presidente e José
Domingos - Diretor Administrativo. O
evento foi um sucesso e
agradecemos a presença de todos.
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