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2015:
Um ano para 
novas conquistas

Parceria com a 
Dow Química 
completa 17 anos 
sem acidentes  
Veja na página 3

As férias 
chegaram! 
Confira as dicas 
para aproveitar 
melhor este verão
Veja na página 7

Para que 2015 seja um ano de muitas 
conquistas para a NM Engenharia, temos 
que começar com o pé direito, em alto astral, 
distribuindo boas energias. E quem pode 
contribuir? Todos colaboradores, parceiros, 
clientes, fornecedores, afinal, esta união de 
esforços permitirá o alcance dos resultados 
esperados.
 
Neste ano, a empresa conseguiu atingir 
todas as metas esperadas e 2015 tende a 
ser ainda melhor, pois temos uma equipe 
dedicada e comprometida. E serão esses 
profissionais que irão contribuir ainda 
mais para que as expectativas sejam 
superadas junto aos clientes dos mais 
diversos segmentos em que a empresa atua.  

A NM acredita que os desafios do próximo 
ano vão se transformar em oportunidades 
de crescimento e realizações para todos.
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Editorial

Eventos

Expectativas 
para 2015 

NM Engenharia  
patrocina

“II Seminário 
Brasileiro de Pintura 

Anticorrosiva”

Realização do 13º 
Seminário ABEMI 

Marcado para o dia 16 de dezembro, no Rio 
de Janeiro, o “II Seminário Brasileiro de Pin-
tura Anticorrosiva” da Associação Brasileira 
de Corrosão (ABRACO) reunirá empresas e 

Promovido no dia 4 de novembro, na 
Associação Brasileira de Engenharia Industrial 
(ABEMI), em São Paulo o Seminário ABEMI 
QSMSRS (Qualidade, Segurança, Meio 
Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social) 
recebeu as maiores empresas do Brasil 
e palestrantes de renome no mercado 
nacional e internacional, que focaram suas 
apresentações no tema do evento – “O 
planejamento como ferramenta de prevenção 
de perdas e otimização de resultados”. 

Equipe NM participa do Seminário

Após um ano de muitos desafios, empenho 
e dedicação de todos os colaboradores da 
NM Engenharia, 2014 chega ao fim. O início 
de mais um ano é sempre a oportunidade de 
novos compromissos e novas expectativas. É 
com este espírito que damos boas-vindas a 
2015!

Expediente:  A publicação NM News é um informe trimestral da NM Engenharia produzido pela Press & Mídia Comunicação. Conselho Editorial: Regina Ricci, Paula Silva 
e Lucila Lázaro . Jornalista responsável: Dirce Alves (MTb.: 22.491). Redação: Karina Kamogawa e Raphaela Morgado. Diagramação: Ego Comunicação Estratégica. Fotos: 
Divulgação NM Engenharia.  As declarações publicadas nas reportagens foram autorizadas pelos entrevistados.

profissionais deste segmento de todo o país. 
Durante o evento, do qual a NM Engenharia é 
uma das patrocinadoras, serão realizadas pa-
lestras que abordarão temas de extrema im-
portância para todas as empresas brasileiras 
que utilizam esta técnica de proteção de equi-
pamentos e estruturas metálicas em geral.
O consultor em pintura anticorrosiva e pro-
fessor do curso de Formação de Inspetores 
de Pintura da ABRACO Fernando de Loureiro 
Fragata ressalta que o seminário permitirá um 
amplo debate de temas de grande relevância 
técnica. “Novas tecnologias serão apre-
sentadas, principalmente nos setores de 
tintas, preparação de superfície e especifica-
ção de pintura”.
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Saúde e Segurança

O dia 10 de outubro marcou o décimo sé-
timo ano sem acidentes na unidade fabril 
da Dow Química, localizada no Guarujá 
(SP). Esta vitória é fruto da realização de 
treinamentos, do cumprimento de todas 
as normas de segurança, por meio de um 
trabalho intenso e contínuo de conscienti-
zação e segurança do trabalho.
Segundo a gerente de contratos da NM En-
genharia, Cintia Moreira de Medeiros, as 
políticas de saúde e segurança são efetivas 

Entre os dias 2 de setembro e 24 de outu-
bro foram realizadas as paradas programa-
das no contrato de eletromecânica com a 
Usiminas, em Ipatinga (MG), nas áreas de 
Campanha do Convertedor da Aciaria 02, 
Forno Contínuo da Laminação de Chapas 
Grossas, Troca de Trilhos da Laminação de 
Tiras a Quente e Troca de Trilhos da Lami-
nação de Tiras a Frio.
De acordo com a engenheira de segurança 
do trabalho Rosângela Silva, foram quatro 
paradas sequenciais, envolvendo em mé-
dia 600 colaboradores em três turnos, sem 
registros de incidentes ou acidentes.

Trabalhar com segurança também é 
um importante indicativo de qualida-
de da NM Engenharia. Nos meses de 
setembro e novembro, os contratos 
da NM com a Transpetro (ES), no Ter-
minal Norte Capixaba (TNC), e com a 
Anglo, em Nova Lima (MG), também 
deram mais motivos para celebrar.  
“A conquista é resultado do compro-
metimento de todos. E mais do que 
uma política corporativa, a segurança 
do trabalho é praticada continuamen-
te por todos os colaboradores”, afirma 
a engenheira de segurança do trabalho 
Rosângela Silva. 

NM Engenharia comemora 
17 anos sem acidentes na 
Dow Química 

Paradas 
programadas na 
Usiminas,  
em Ipatinga (MG)

A empresa bate  
outras marcas

• Contrato com a Transpetro 
no Terminal Norte Capixaba 
(TNC) foi comemorado no dia 
29 de setembro, dois anos sem 
acidentes. 

• Contrato com a Anglo, em Nova 
Lima (MG) completou, no dia 
1º de novembro, um ano sem 
acidentes.

num ambiente de trabalho quando os inte-
grantes passam a adotá-las como estilo de 
vida, isto é, quando a segurança se torna 
um valor intangível a ser preservado e não 
uma obrigação a ser cumprida.
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Em torno de mil colaboradores e familia-
res participaram, no dia 28 de setembro, 
da “1ª Caminhada da Saúde da Família”, 
promovida pela Refinaria de Paulínia, na 
Praça do Rodrigo, em Cosmópolis. O en-
contro foi organizado por 10 colaborado-
res, envolvendo os setores de RH, SMS 
dos contratos de Caldeiraria, Engenharia 

Colaboradores e familiares 
participaram da  

“1ª Caminhada da 
Saúde da Família”

Compromisso

Participantes fazem aquecimento antes de iniciar a 
caminhada 

A equipe NM Engenharia se empenhou para que tudo corresse bem durante todo o evento

Os colaboradores e a comunidade caminham juntos Final do alongamento

e Pintura. 
De acordo com diretor regional Jefferson 
Luiz Machado, o evento foi um grande 
sucesso. “Esse era um sonho do nosso 
diretor-presidente Nelson Maramaldo, 
de realizar um evento envolvendo os 
colaboradores e seus familiares e, neste 
ano, conseguimos colocar em prática”, 
afirmou. A segunda edição da Caminhada 
já está agendada para 2015. 
“A realização do evento foi essencial 
para motivar e interagir com nossos co-
laboradores, estimulando-os a adquiri-
rem hábitos mais saudáveis”, salientou 
a auxiliar administrativa Maria Tereza de 
Castro.
Após a caminhada houve sorteio de cami-
setas, relógios e duas bicicletas. Por fim, a 
Orquestra dos Violeiros brindou os parti-
cipantes com belas canções.
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Tecnologia

A fim de controlar melhor seus ativos, a NM 
Engenharia está promovendo uma ampla 
reestruturação no Departamento de Supri-
mentos, em São Miguel Paulista, iniciando 
pela mudança de gestão, reorganizou a equi-

Dezesseis compradores de todas as regionais 
da NM Engenharia participaram, nos dias 13 
e 14 de outubro, do curso de Controle de 
Compras Protheus, realizado pela TOTVS, 

Reestruturação do 
Departamento de 

Suprimentos

Curso de Compras do 
Protheus realizado na 

TOTVS

pe e aplicou o 5S (senso de utilização, senso 
de organização, senso de limpeza, senso de 
higiene e senso de autodisciplina) nas insta-
lações, que também passaram por reformas 
e pintura. 
De acordo com a gestora de SGI Paula Silva, 
foi construída uma nova edificação deno-
minada de “arquivo inativo” para armaze-
namento de documentos gerados durante 
toda a existência da empresa, estabelecendo 
critérios de codificação, embalagem, arma-
zenamento, tempo de retenção e descarte, 
cuja gestão será feita pela equipe de Supri-
mentos e SGI. 

uma das mais importantes empresas brasi-
leiras de desenvolvimento de softwares.
Ministrado por Anderson Junior Souza San-
tos, o curso abordou o processo de aquisição, 

qualificação de fornecedores a utilização do 
sistema Protheus e da transferência de mate-
riais entre as unidades operacionais no Brasil.
“Foi um treinamento muito produtivo, 
com troca de experiências e vivências, 
que agregou valor e conhecimento para 
nossa área de atuação na empresa, pois 
passamos a compreender como funcio-
na o sistema na sua totalidade”, afirma 
a compradora Jr. da NM Engenharia Giseli 
Silveira.

Equipe NM de compras

Instalações do Departamento de Suprimentos Departamento de Suprimentos após reforma
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Tecnologia

Com o intuito de eliminar processos realiza-
dos manualmente e melhorar o atendimen-
to aos colaboradores, a Regional Madre Te-
reza (BA) implantou em 2013 o sistema GEO 
(Gestão de Obras), que vem mudando o dia a 
dia dos colaboradores da unidade.
De acordo com auxiliar técnico Rodiner Ven-
tura, um dos responsáveis pela implantação, 
o sistema permite a rastreabilidade dos equi-
pamentos, a localização atual, a quantidade 
atualizada no almoxarifado e no campo, a 
data de manutenção programada, a validade 
de C.A. (Certificado de Aprovação dos EPIs) 
e a identificação do estoque mínimo e má-
ximo de cada material, além do estado do 
equipamento que pode ser visualizado por 
imagens. Tudo isso, feito por meio eletrôni-
co, eliminando o uso do papel. 
Considerando a localização dos canteiros de 
obra o equipamento possibilita coletar dados 
sem estar conectado com a internet, traba-
lhando offline, cujos dados são armazenados 
para posterior agrupamento das informa-
ções.
“Antes de o sistema GEO ser implanta-
do, o registro de retirada ou devolução 
de material, insumo ou ferramenta, 

Implantação do sistema GEO 
ocorria por meio do preenchimento de 
fichas manuscritas, gerando atraso na 
execução da obra. Já com o GEO, agili-
zamos os processos de atendimento por 
meio de crachás com código de barras e 
coletores de dados”, salienta.
Recentemente, este sistema também foi im-
plantado na Refinaria de Paulínia. 
Segundo Daniel Maramaldo, gerente de 
suprimentos, foi realizado um treinamento 
com os colaboradores envolvidos no setor de 
suprimentos nas regionais que estão usando 
esta nova ferramenta, com objetivo de torná-
-los aptos a utilizar e a serem multiplicadores 
deste sistema. Para isso, foi contratada uma 
empresa de consultoria de equipamentos 
com objetivo de realizar o recadastramento 
de todos os itens no sistema Protheus, que 
futuramente trabalhará em sincronismo com 
o sistema GEO. “Elaboramos um planeja-
mento com objetivo de aprimorar nosso 
controle e processos de suprimentos, a 
implantação do novo sistema foi muito 
importante, pois traz informações em 
tempo real que nos dá suporte a toma-
da de decisão. Fizemos uma previsão 
para que o GEO esteja em todas as re-

gionais até final de 2015”, afirma. 
“Gostaria de agradecer aos colaborado-
res Rodiner Ventura, Reginaldo C. San-
tos Junior, Luis Alberto Matos, ao antigo 
colaborador Elias Junior e a todos os en-
volvidos pelo empenho e dedicação na 
implantação e desenvolvimento do sis-
tema GEO, que foi aperfeiçoado e cus-
tomizado/personalizado para atender 
às necessidades da NM Engenharia”, 
conclui Daniel Maramaldo.

Da esquerda para direita: Luís Matos, Rodiner Ventura, Francis Morente e Reginaldo Cardoso Santos Junior
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Bem-estar 

Dicas para aproveitar 
as férias de verão 

Cuidados com a pele

Férias! Tempo para descansar o corpo e a mente, estar com a família e “recarregar as
energias”. Pensando nisso, o NM News listou algumas dicas para aproveitar melhor esta 
época do ano. Confira!

Use protetor solar a cada duas horas e evite o sol das 10 às 16 horas. Este período é 
quando o sol está mais forte e prejudicial, pois a incidência dos raios ultravioletas é 
maior.

Alimentação
• Prefira alimentos de fácil digestão, como frutas, verduras e vegetais.

• Evite alimentos muito gordurosos, pois eles prejudicam a digestão.

Organizar uma mala de viagem
• Opte por malas retangulares, que são as mais comuns. O tamanho ideal vai depender 

do tempo que você vai ficar fora e também do destino.
• Na hora de escolher as roupas, devem ser considerados: quanto tempo você vai ficar; 

o clima do local e os eventos que estão programados. 
• Caso leve uma mochila é sempre bom ter um casaco, um carregador de celular, 

analgésicos e documentos pessoais. 
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Férias escolares com   segurança 

• Confira as novas mudanças no 
Código Brasileiro de Trânsito, que 
entraram em vigor no mês de 
novembro. Com as alterações, 
aumentaram o risco de prisão e o 
valor das multas para os infratores. 

• Se for viajar, certifique-se que o seu 
veículo está em boas condições. 

• Caso você tenha ingerido qualquer 
quantidade de bebida alcoólica, 
nunca assuma a direção do seu 
veículo. 

• Respeite sempre a velocidade da via 
e a sinalização.  

• Não fale ao celular ou envie 
mensagens enquanto estiver ao 
volante. 

• Motoristas, fiquem atentos aos 
pedestres. Com o aumento do 
fluxo de pessoas nas ruas durante 
esta época do ano, o risco de 
atropelamento aumenta.

As férias escolares devem ser um período de cuidado e atenção para que os pais e as crianças tenham lazer e descanso. 

A temporada de férias chegou e muitas famílias aproveitam este período para viajar pelo país. Com o aumento de fluxo de veículos, 
a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes e garantir que a viagem ocorra sem nenhuma surpresa. Confira algumas dicas: 

Bem-estar 

Rumo às férias, sem surpresas 
desagradáveis

• Os pais devem ter especial cuidado 
com os chamados “acidentes 
domésticos”, comuns nesta época. 
Eles podem ser causados por 
ingestão de produtos de limpeza, 
por brincadeiras simples como soltar 
pipas, andar de bicicleta ou correr 
pelo quintal, além de manter as 
crianças longe de tomadas, fios e 
aparelhos domésticos. 

• Proteja a criança do sol. Aplique 
protetor solar a cada duas horas 
e reforce a proteção com roupas 

claras e frescas, além de chapéus. 
Não se engane com dias nublados. 
Os raios solares perigosos 
atravessam as nuvens e a neblina. 

• Para a alimentação nas férias das 
crianças, frutas, verduras e legumes 
devem fazer parte do cardápio e 
que é preciso estabelecer horários 
regulares para as refeições. Sair da 
rotina e comer mais guloseimas faz 
parte das férias, mas é necessário 
tomar alguns cuidados para não 
descuidar da saúde da criançada.
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