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PALAVRA DO PRESIDENTE

“ 2+2=5

Sempre que um grupo de pessoas
trabalha de forma cooperativa, o resultado
é maior do que a soma dos esforços de
cada um. Uma empresa é assim. Isso se
chama sinergia.
Uma das áreas em que a cooperação
é fundamental é na construção da imagem
da empresa. Uma boa imagem beneficia a
todos. A palavra de ordem é Engajamento.
Podemos fortalecer a imagem da empresa
através das postagens nas redes sociais.
Acessar, Curtir, Compartilhar. Podemos
fortalecer a imagem da empresa divulgando
notícias a respeito de serviços executados,
parcerias e participação em feiras e
congressos nacionais e internacionais. Estas
notícias estão no Repara. Leia e divulgue.
Com o engajamento de todos, teremos
uma empresa em que todos trabalham
motivados.
Paul Barton
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Institucional

Serviços e Parcerias
Metalock Brasil Renova
Contrato com a MET
Turbochargers

Axial) para motores de propulsão marítima de
dois tempos e série MET-SRC (tipo Radial) para
motores principais e geradores de quatro tempos. Destes dois line-ups foram entregues cerca
de duas mil unidades por ano recentemente. Os
Turbocompressores Axial MET são licenciados
para três grandes fabricantes de motores, montados em motores de dois tempos, não só por
projetos da Mitsubish, mas também pelas marcas MAN Diesel, Turbo SE e Winterthur Gas &
Diesel LTD. Sua participação de mercado entre
os motores de propulsão marítima de dois tem
pos é de cerca de 40%.
A entrega de Turbocompressores de tipo
Radial foi aumentada nos últimos anos e tornou-se uma parte importante de seus negócios
dessa classe de equipamentos.

Após mais de duas décadas de relacionamento produtivo, a METurbo Mitsubishi Heavy
Industries Marine Machinery & Engine Co., LTD e
a Metalock Brasil decidiram renovar o contrato
de assistência técnica autorizada.
O MET Turbocompressor foi inicialmente
desenvolvido em 1965 pela MHI-MME, e continua a evoluir e corresponder às necessidades
dos provedores de tecnologia de motores.
Atualmente, a linha de turbocompressores consiste nos modelos MET-MA/-MB (tipo
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A renovação do contrato firmado entre a
METurbo MITSUBISHI e a Metalock Brasil abrange serviços de Reparos, Manutenção e Fornecimento de peças sobressalentes originais, enviadas pela MHI-MME.

Serviços e Parcerias
Metalock Brasil Recebe
Certificação para serviços em
Embarcações Salva-Vidas

de resgate e reparos Onshore/Offshore;
A Survival Systems International assumiu o
design, a produção e a manutenção de todos os
sistemas de sobrevivência Whittaker em 1987. Atualmente, tem mais de 2.000 unidades em serviços
nas regiões Offshore de mais de trinta países.

Metalock Brasil Instala
Estação de Rádio
GMDSS na Plataforma
Ocean Valour

Com esta certificação, a Metalock está
habilitada para os seguintes serviços:

A Metalock Brasil recebeu da SSI – USA
(Survival Systems International) certificação de
prestadora de serviços de manutenção de Embarcações Salva-Vidas e Sistemas de Lançamento, expandindo assim o rol de fabricantes desses equipamentos, para os quais é prestador de
serviços certificados.
Para obter essa certificação, cinco técnicos passaram por treinamento ministrado pela
SSI com duração de 4,5 horas.
A SSI, em 40 anos de serviços prestados
para a Indústria Naval e Offshore, com o sistema
de sobrevivência lançado por cabo único, evacuou com sucesso mais de 2.200 funcionários de
embarcações Offshore em mais de 60 incidentes de emergência. Para obter evacuação segura
quando ocorre uma emergência com as instalações Offshore, a SSI baseia-se na segurança marítima através de manutenção de rotina, testes de
sobrecarga, manutenção rápida de embarcações
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Ocean Corcovado, da mesma operadora. Confiando na capacidade da Metalock de oferecer
tecnologia avançada, amplamente comprovada, a Diamond Offshore contratou novamente a Metalock Brasil para executar a troca da
estação de rádio. O novo sistema de comunicação Sailor 6000 GMDSS Console estabelece
padrões para a comunicação de socorro e comunicações operacionais.

• Inspeção de barco salva-vidas – A inspeção e a manutenção regulares do barco salva-vidas assegurarão que seu equipamento permaneça em estado de prontidão. Com nossa equipe
de técnicos certificados, a Metalock pode realizar suas inspeções de embarcações salva-vidas
anuais e quinquenais de acordo com os requisitos da SOLO da OMI, de acordo com o MSC.1 /
Circ. 1206 / Ver.1 e MSC.1 / Circ. 1277.

No mar, não importa onde você esteja
navegando, este equipamento oferece os seguintes recursos:

• Reparação de embarcações de salvamento – A Metalock está capacitada para oferecer reparos completos de suas embarcações.
Pequenos reparos podem ser realizados em sua
embarcação. Para maiores reparos, as bases de
serviço da Metalock oferecem instalações completas.

• Único terminal de mensagens sensível ao toque;

• Gerenciamento de frotas de barcos salva-vidas – A Metalock pode ir além da manutenção e inspeção do barco salva-vidas. Com equipe
experiente e treinada pela SSI, a Metalock Brasil
oferece o gerenciamento completo da manutenção de suas embarcações salva-vidas. Essa abordagem cria uma parceria entre a Metalock e o
cliente para lidar com a manutenção de frotas.

• Atende aos requisitos de segurança da IMO
(International Maritime Organization);
• A rede avançada simplifica e reduz custos de
manutenção e pesquisas obrigatórias;

A Diamond Offshore, empresa Norte
Americana atuante no segmento de Óleo e Gás
com frota de 35 plataformas de perfuração, adquiriu da Nera Satellite Services Ltd, empresa
britânica, representada pela Metalock Brasil,
uma estação de rádio Global Maritime Distress
and Safety System (GMDSS) para sua plataforma Ocean Valour, que está operando Offshore
na costa do Rio Grande do Norte, em profundidade de 10 mil pés.
A Metalock Brasil já prestou serviços nas
plataformas Ocean Clipper, Ocean Courage e

• Visualização multimídia amigável para usuários;
• Pronto para falar ou enviar alertas e mensagens.
Em vista da grande sofisticação do equipamento, foram necessários 12 dias de trabalho
para realização dos trabalhos.

Serviços e Parcerias
Usinagem de Campo
na Klabin - Betim, MG

A Metalock Brasil foi contratada para
executar reparos em uma forradeira, máquina
que faz a secagem e embalagem do papelão
ondulado, que havia sofrido danos. Umas das
colunas apresentava desgaste em dois alojamentos de rolamento.
A Metalock mobilizou uma equipe composta de dois técnicos especializados, com
equipamento portátil, para realizar usinagem
em campo dos dois alojamentos, ambos com a
medida de ø200mm x 65mm de comprimento,
como segue:
• Montagem de nosso equipamento de Usinagem, fixando-o no corpo da máquina por meio
de parafusos rocados;

A Klabin, uma das maiores produtoras e
exportadoras de papéis do Brasil, é líder na produção de papéis e cartões para embalagens de
papelão ondulado e sacos industriais.
Empresa brasileira, fundada em 1899, possui atualmente 17 unidades industriais, sendo 16
no Brasil e uma na Argentina. A unidade industrial da Klabin em Betim, MG, atende aos mercados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de
Janeiro com embalagens de papelão ondulado,
especialmente as indústrias de alimentos, eletrodomésticos linha branca e bebidas. A unidade atualmente tem capacidade de produção de
60 mil toneladas/ano.
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• Alinhamento do equipamento, usando como
referência três pontos no alinhamento existente nos alojamentos de ambos os lados;
• Usinagem dos alojamentos até remoção das
irregularidades;
• Confecção, montagem e fixação das buchas;
• Usinagem final do diâmetro interno da bucha
para medida final.
O trabalho foi realizado em 4 dias.

Você sabe o que a Metalock Faz?
Manutenção Mecânica
de Redutores

• Manutenção Contratada: Nessa modalidade, o cliente tem a garantia de atendimento
que o serviço será realizado sempre que houver
falhas ou problemas em seus equipamentos, em
prazo definido conforme a situação.
- Testes de medidas conforme parâmetros de
projetos;
- Análise de óleo, rolamentos e motor elétrico
acionador;
- Monitoramento e suporte técnico;

A proposta da Metalock Brasil é estar o
mais próximo possível do cliente, para atende-lo
com agilidade e oferecer serviços de alta qualidade.
A Metalock é certificada como Assistência Técnica e Revenda Autorizada WEG CESTARI para Redutores.
A Metalock possui equipe técnica e de
vendas e Pós-Vendas para solucionar os problemas dos equipamentos, com atendimento
24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana), prestando serviços que são executados dentro de rigorosas especificações técnicas estabelecidas pelo fabricante.
A Metalock Brasil oferece aos seus clientes as seguintes modalidades de prestação de
serviços:
• Manutenção Programada: Segue o Cronograma indicado pelo cliente e é baseada em
suas necessidades reais, o que permite o planejamento para Manutenção Preventiva e Corretiva;

- Manutenção, reforma e repotenciamento;
- Assistência em nossa oficina própria ou em
campo;
- Serviços de usinagem;
- Testes finais de ruídos, vibração e aquecimento;
- Pronto atendimento, com regime 24x7.
• Manutenção Eventual: Todos os serviços acima e mais:
- Com auxílio da WEG CESTARI e através de
seu corpo de engenharia, a Metalock Brasil desenvolve projetos especiais;
- Soluções em Manutenção Preventiva e revisão de equipamentos.

Interesse Público
Agenda Cultural Gratuita

Até 10/09 – Exposição “Eterno Efêmero”,
de Kengo Kuma. Mostra sobre a arquitetura inovadora do japonês Kengo Kuma. Terça a sábado,
das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das
10h às 18h. Local: Japan House – Av. Paulista, 52,
Bela Vista.
Até 10/09 – FILE São Paulo 2017. 18ª Edição do Festival Internacional de Linguagem
Eletrônica, um dos mais relevantes em unir os
aparentemente distantes mundos da arte e tecnologia, este ano com o tema ‘O borbulhar de
Universos’. Diariamente das 10h às 20h.
Local: Centro Cultural FIESP – Av. Paulista, 1313
– Bela Vista
Jardim Suspenso do Edifício Matarazzo.
No Edifício Matarazzo, atual sede da Prefeitura de São Paulo, um jardim suspenso, pensado
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pelo próprio Matarazzo, mais de 400 espécies
vegetais, entre árvores frutíferas, pés de café,
cana-de-açúcar e até mesmo um exemplar de
pau-brasil aguardam os visitantes. Entre tanto
verde, ainda há três mirantes com vista para três
regiões da cidade, sendo possível observar alguns pontos conhecidos de São Paulo, como o
Copan, o Banespão e o Theatro Municipal. Dias
de visitação: Segunda a sábado, às 10h30, 14h30
e 16h30. Chegar com no mínimo 30 minutos de
antecedência, na recepção do edifício.
Local: Edifício Matarazzo - Viaduto do Chá, 15 –
Centro.
Instituto Butantã. Sua maior fama se deve
às cobras e serpentes que estão expostas por
lá, entretanto, o Instituto faz parte de um parque e as áreas ao ar livre e de convivência são
abertas à livre circulação da população. Há o
Serpentário ao ar livre, onde a maior diversão
é tentar encontrar as serpentes escondidas. E
para os mais corajosos, há a atividade “Mão na
cobra só no Butantã”, cujo objetivo é os visitantes manipularem certas espécies de serpentes,
com o acompanhamento de especialistas. Toda
quinta-feira, em local próximo ao Serpentário,
das 14h30 às 15h30. Local: Instituto Butantã – R.
Estevão Lopes, 1500 – Butantã.
Passeio Vila Itororó. Conjunto arquitetônico idealizado por Francisco de Castro, um
comerciante português, para fins residenciais e
para ser um local de ocupação do espaço público pela comunidade, na década de 1920. Mais
de dez edificações o integram, sendo que a
Casa principal foi moradia do próprio Francisco

de Castro por longos anos. Um passeio por lá é
uma volta no tempo, com direito a descobrir e
explorar vários detalhes da história de São Paulo. O centro cultural temporário convida os visitantes a habitarem a vila das mais diversas formas, utilizando como inspiração e vocabulário
os cômodos de uma casa.   O galpão funciona
das 11h às 17h nas quartas e sextas, das 11h às 20h
nas quintas-feiras, e das 12h às 17h nos sábados
(com exceção do terceiro sábado de cada mês,
quando o galpão é fechado). As visitas ao Canteiro Aberto de obras, nas quais é possível conhecer sobre a formação da Vila Itororó, assim
como refletir e acompanhar o processo de restauro, acontecem nas quartas, quintas e sextas,
às 16h, e sempre no último final de semana de
cada mês (sábado e domingo), às 12h, 14h e 16h.
Local: Rua Pedroso, 238 – Bela Vista.

Até 27/08. ‘Sutil Violento’, da Cia. De
Teatro Heliópolis. Questiona se as pequenas
violências do cotidiano se potencializam conforme são naturalizadas. Agressões, abusos,
opressões diárias. Não há cenário – piso, paredes e arquibancadas são todos vermelhos – e
a trilha sonora de Meno Del Picchia ao vivo,
ajuda a dar força ao discurso através de guitarra, violoncelo e percussão. Também não existe
uma trama certa. Ações, movimentos, música
e texto são externados não por personagens,
mas por figuras e suas relações com o contexto social em que estão inseridas. Domingos às
19:00, sextas e sábados às 20:00.
Local: Casa de Teatro Mariajosé de Carvalho –
R. Silva Bueno, 1533 – Ipiranga.

Curso ‘Dica do Barista’, no Museu do Café.
Instalado no edifício da antiga Bolsa Oficial
de Café, o Museu do Café tem como objetivo
preservar e divulgar a história do café no Brasil e no mundo por meio de suas exposições e
atividades culturais. Oferece visitas especiais e
mediadas abordando, de forma didática, a história do café e curiosidades do edifício, com
programas voltados para os mais variados tipos
de público.  O curso “Dica do Barista” é onde os
baristas do Centro de Preparação de Café (CPC)
da instituição ensinam aos amantes da bebida
como se fazer um bom café em casa e, no final,
oferecem degustações de café gourmet. Datas:
22/08, 26/09, 17 e 21/10 e 19/12, sempre às 14h.
Inscrições: cpc@museudocafe.org.br.
Local: R. XV de Novembro. 95 – Centro Histórico.
Banda Carlos Gomes no Orquidário. A
Banda Musical Carlos Gomes, sob a regência do
tenente José Oscar Guzella, realiza apresenta-

Interesse Público
ções com clássicos da MPB e da música mundial, sempre no ultimo domingo de cada mês,
das 15h às 16h.
Local: Anfiteatro do Orquidário Municipal de
Santos - Praça Washington, s/nº, no José Menino.
Até 10/09 - Visualidades Contemporâneas do Porto de Santos. A mostra tem a participação de artistas da Associação Profissional
de Artistas Plásticos de São Paulo (APAP), do
Gravurar - Espaço gráfico de Santos e do artista convidado Fabrício Lopez. Das 9h às 18h.
Local: Pinacoteca Benedicto Calixto.
Av. Bartolomeu de Gusmão, 15, no Boqueirão.
Informações: 3288-2260.

Agenda Cultural

Mirante do Parque Penhasco Dois Irmãos.
Mirante localizado no final da Praia do Leblon
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antes da subida da Av. Niemeyer. Por não ser tão
conhecido, não costuma ficar tão cheio e a vista
é praticamente um camarote para a Praia de Ipanema e Leblon. Aberto para visitação de terça a
domingo, das 8h às 17h.
Local: Rua Aperana, 178 – Leblon, basta ir em direção a Av. Niemeyer através da Gávea e subida
na R. Aperana.

Gripe x Pneumonia
Pneumocócica: Diferenças
e Similaridades

Até 27/08 – Mostra Mundo Giramundo.
Programa perfeito para curtir com os pequenos:
o Grupo Giramundo relembra sua trajetória nos
palcos por meio de uma exposição de 130 bonecos de acervo, criados artesanalmente ao longo
de quase 50 anos de história no teatro. De terça-feira a domingo, das 10h às 21h.
Local: Caixa Cultural RJ – Av. Almirante Barroso,
25 – Centro – (21) 3980-3815
Maxi Kana, o único alambique da cidade
do RJ. Com uma estrutura de sítio com campo
de futebol e piscina abertos ao público sem
nenhuma taxa de pagamento, há  passeios pela
produção da cachaça “mais limpa do mundo”.
Isso porque o alambique foi projetado por
engenheiros que utilizaram da mais moderna
tecnologia pra garantir que a aguardente seja
produzida de forma mais pura possível. Sextas,
sábados, domingos e feriados das 8h às 17h. Pra
agendar o passeio guiado: Segunda a quinta,
mediante reserva de no mínimo 20 pessoas.
Tel: 2410-3266.
Local: Estrada Roberto Burle Marx, 2013 – Guaratiba – RJ.

Apesar dos sintomas serem parecidos, a
gripe comum e a pneumonia são doenças completamente diferentes, e a pneumonia pneumocócica, especificamente, é causada pela bactéria pneumococo, que atinge o trato respiratório
inferior, podendo se espalhar para o sangue e se
alojar nos pulmões.
Isso pode ocorrer principalmente no inverno, quando o ar seco e frio causa lesões nas
mucosas do nariz e outros órgãos que levam o
ar aos pulmões, comprometendo as células de
defesa e aumentando as chances do pneumococo chegar aos órgãos respiratórios. O contágio ainda pode ser favorecido por ambientes
fechados e contato com pessoas contaminadas,

assim como qualquer doença bacteriana.
Os sintomas deste tipo de pneumonia são
febre, calafrios, dor no peito, tosse incessante,
falta de ar, fraqueza, queda da pressão arterial,
frequência cardíaca elevada, confusão mental
e complicações com efeitos mais duradouros,
sendo que a maioria dos sintomas é comumente encontrada também nos casos gripais.
O diagnóstico de pneumonia é feito
através de exames clínicos, auscultação dos
pulmões, radiografias de tórax e exames laboratoriais.
Assim, consulte sempre um médico ao
perceber os primeiros sintomas, especialmente
em pessoas acima dos 50 anos e naquelas que
possuem maior probabilidade de serem contaminadas, como as que possuem sistema imunológico debilitado por causa da gripe e/ou sinusite, tabagismo, doenças crônicas, respiratórias,
cardíacas ou associadas ao diabetes.
Se você se encontra neste grupo de risco, previna a pneumonia pneumocócica através
de hábitos saudáveis, como boa alimentação e
exercícios regulares, e principalmente através
da vacinação que, apesar de ter aplicações diferentes, pode ser administrada juntamente com
a vacina para a gripe.
Pergunte ao seu médico sobre as vacinas
disponíveis no mercado e qual o melhor esquema vacinal para você! A vacina está licenciada
para todas as idades, a partir de 8 semanas de
vida. Saiba mais em:
WWW.PNEUMONIATEMVACINA.COM.BR

CIPA
Cipa em Ação!

Um ambiente de trabalho seguro é fundamental para maior produtividade, além de mais
econômico, é preciso motivar e reduzir o índice
de acidentes e doenças ocupacionais.
Uma forma de alcançar a segurança no
trabalho foi a implementação da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é
a comissão constituída anualmente, por colaboradores eleitos em votação e por outros indicados pela empresa instituída, para atuar na
prevenção de acidentes e doenças do trabalho.
Essa Comissão é regulamentada pela Norma Regulamentadora nº05 do Ministério do
Trabalho e Emprego – MTE e, de acordo com o
item 5.1 e deve buscar a preservação contínua da
saúde e da vida do trabalhador.
A partir de agora, teremos nas edições do
Jornal Digital Repara, as ações da CIPA dentro da
Metalock Brasil;
Para começar, mostraremos um exemplo
de como a atenção redobrada é necessária em
alguns casos.
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Recursos Humanos
O colaborador Rafael Alves sinalizou a
necessidade de observação rigorosa da norma
de segurança nos serviços executados com Esmeril, onde havia potencial risco de acidentes
no espaço entre o apoio da peça esmerilhada e
o rebolo, sendo que a distância adequada seria
de 3 mm. . Essa observação poderá ter evitado
futuros acidentes.
É claro que um ambiente seguro e saudável depende do comprometimento e participação dos colaboradores envolvidos nessa prática.
É preciso estar atento aos cuidados que devem
ser tomados em cada serviço, ao equipamento
de segurança e ao local de trabalho. A CIPA atual da Metalock Brasil é formada pelos seguintes
colaboradores eleitos:
                             Efetivos:
Paulo Vinicius Jesus Sales
                 Bruno Poleto Gomes
             
Suplentes:
Silvio Pedro Alves            
Luciano José de Lima  
Colaboradores indicados:
Efetivos:                                                         
Marcelo Yamaguti
Antonio Marcos dos Santos
Suplentes:
Rafael Alves da Silva
Hiara Alvez

Código de Ética
Ética serve para todos. O que é seu deve ser
respeitado. Todos têm esse direito!
Contribua para termos um ambiente saudável.

local, como a honestidade, a responsabilidade,
a competência etc.
Se o indivíduo observa a Ética Profissional, ele cumpre com todas as atividades de sua
profissão, seguindo princípios determinados
pela so ciedade e, principalmente, pela empresa
e pelo seu grupo de trabalho.
Ser ético é proceder bem, sem prejudicar o próximo.
Ética é para todos, respeite as normas
morais em vigor e contribua para um ambiente
de trabalho saudável para você e para os outros

Refeitório Expandido: Agora
Temos Área de Lazer!
Sempre ouvimos falar na importância de
mantermos uma conduta ética. Mas você sabe
o que é essa tal de Ética?
Ética, do grego ethos, é o nome dado ao
ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais,
ou seja, que pertencem ao caráter e dizem respeito à ação humana.
No sentido prático, o contexto da Ética
pode ser avaliado quando nos referimos, por
exemplo, ao comportamento no ambiente de
trabalho, a Ética profissional.
Ética profissional nada mais é do que o
conjunto de normas que formam a consciência do profissional e sua conduta no local onde
trabalha. Isso varia de profissão para profissão,
porém há pontos da ética profissional que são
universais e aplicáveis a qualquer atividade e

Nosso refeitório da matriz da Metalock
Brasil agora tem novas mesas e cadeiras, além de
mesa de pebolim.
Aproveite seu tempo de lazer para curtir a
área com seus colegas. Além de local de trabalho,
a empresa é também espaço de convívio social.

Recursos Humanos
Doações Exército
da Salvação

A Metalock Brasil apoia doações para o
Exército da Salvação, em todas as cidades. Em
Santos, doamos uma geladeira, uma maca médica, quadros, mapas, impressora, etc os colaboradores ainda estão doando roupas e levando
esperança e calor a quem mais precisa. Essa iniciativa faz parte da Campanha de Inverno promovida pela instituição e é muito simples de
ajudar! Nossa empresa disponibilizou as ‘Caixas
do Bem’ em todas as suas filiais e, assim, todos
podem doar!
O Exército retira doações gratuitamente, sejam roupas, brinquedos, livros, móveis em
bom estado, sapatos e outros objetos e, após
as caixas serem coletadas, as doações passarão
pelo Centro de Triagem, onde serão separadas,
classificadas e preparadas para vendas ou enca-
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minhadas para a reciclagem se não forem aproveitáveis.
Tudo que estiver em condições de uso
será, então, levado para os Bazares Beneficentes e colocado à venda a um preço bastante
acessível.
Os valores arrecadados serão enviados
para a sede do Exército no Brasil, que reinveste
nos programas sociais da instituição em todo o
país, as APROSES - Assistência e Promoção Social Exército de Salvação!
Doe você também tudo o que não for
mais necessário e ajude o Exército da Salvação
a ajudar outros.
O que não serve mais para você pode fazer muita diferença para alguém!
E não se apegue, existem muitas formas
de ajudar a quem precisa como, por exemplo, a
Casa da Esperança de Santos, que auxilia na reabilitação de deficientes físicos e intelectuais; a
ASA – Associação Santo Agostinho, que atende
crianças, adolescentes e idosos em estado de
vulnerabilidade social; os Doutores da Alegria,
que utiliza a arte do palhaço para intervir junto
a crianças, adolescentes e outros em situação
de vulnerabilidade e risco social em hospitais
públicos e em ambientes adversos; a Aldeias Infantis, que promove ações na defesa e garantia
dos direitos de crianças, adolescentes e jovens
por meio de uma atuação de desenvolvimento
social; e muitos outros.
Com vontade podemos encontrar incontáveis Entidades Assistenciais que precisam de
apoio para funcionar e continuar seus belos trabalhos.

Procure, ajude, envolva-se.
Mais informações:
Exército da Salvação
http://www.exercitodoacoes.org.br/
Casa da Esperança de Santos
https://www.casadaesperancadesantos.org
Associação Santo Agostinho
https://www.facebook.com/ASAtransforma/
Aldeias Infantis
http://www.aldeiasinfantis.org.br
Entidades Filantrópicas em todo o Brasil:
https://www.portalbrasil.net/servicos_filantropia.htm

Campanha do Agasalho

A Metalock Brasil está apoiando a 12ª
Campanha Metropolitana do Agasalho, que
este ano acontece de sete de junho a oito de
agosto e reúne os nove municípios da região
da Baixada Santista sob o tema ‘Roupa boa, a
gente doa’. O objetivo da campanha é arrecadar peças de vestuário para o inverno e cobertores, que serão doados a pessoas em situação
de vulnerabilidade social.
A campanha é uma iniciativa dos fundos
sociais de Santos, Bertioga, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe e
Mongaguá e tem apoio do governo do Estado,
de empresários e da sociedade civil.
Mas por que doar?
A doação de quem quer que seja é importante para ajudar no combate às diversas
mazelas sociais e ambientais, afinal a realidade
de muitas pessoas deste país é precária, mal
tendo o que vestir ou comer, vivendo excluídos e passando todo o tipo de necessidades.
Se você pode viver com um mínimo de
conforto, não deve se esquecer do caminho
que te levou até onde está, e lembrar que nem
todos têm as oportunidades que você pôde
ter. Uma roupa que doe não fará de você uma
pessoa mais rica ou mais pobre, mas poderá fazer uma imensa diferença para quem não tem
com o que se proteger dos ventos gelados da
estação.
A felicidade de mudar a vida de uma
pessoa para melhor e com mais dignidade, não
tem preço.

Recursos Humanos
Agradecimentos

Novos Funcionários
Fazemos votos de sucesso a Josiel Campelo
de Oliveira, Wagner Roberto Felix Camillo e Lucas
Alves de Brito, que recentemente passaram a fazer parte de nosso quadro de colaboradores!

Josiel Campelo de Oliveira
Admissão: 07/06/2017
Setor: Elétrica

Aniversariantes
Abril

SP

26

Luciano José de Lima                     

STS

Davi Aleixo de Rezende     

STS

26

Diego Menezes Ferreira       

STS

12

Talitha Silva Furst      

STS

29

Pedro Conrado Silva

STS

14

Silvio Pedro Alves           

     STS

29

Maria Imaculada D Alvez

26

Severino Alves de Souza. Jr

28

Anderson Correa dos Santos

Formação: Técnico em Eletrotécnica

     

             RJ

STS
     RJ

Maio

Julho
2

Felipe Monte Alegre da Silva  

15

Diego Morais de Andrade

STS
    

STS

3

Antonio dos Santos

STS

11

Wagner Roberto Felix Camillo

STS

5

Juliana Bernardo dos Santos      

STS

18

Wagner da Costa Tavares

STS

6

Adelson Da Silva Soares

          RJ

25

Adriel da Silva Ferreira                     STS

Função: Técnico em Manutenção 3

18

Rafael Alves da Silva

STS

26

Raiza Larisse B C Francisco

Formação: Mantenedor de Sistemas

25

Rogério Luiz Ribeiro de Paula     

STS

Eletroeletrônicos

27

Paulo Gomes

28

Josiel Campelo de Oliveira

Wagner Roberto Felix Camillo
Admissão: 07/06/2017
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João Luiz P. Silva

9

Função: Técnico Eletrotécnico Pleno

Prezados,
Boa tarde,
Mensagem acima bem notada. Esta muito me envaidece, porém,
em verdade, esta melhoria começou de uma ideia inicial, porém é o resultado do esforço de todos da Eletrônica.
Cada um de nós, da Eletrônica, contribui diariamente por fazer a
sua parte do processo cuidadosamente:
Devem ser parabenizados nossos colegas que imprimem e preparam os processos cuidadosamente em uma pasta plástica que é levada para
bordo no atendimento.
Devem ser parabenizados nossos colegas que atendem os navios e
cuidadosamente estudam os processos e seguem as instruções/solicitações
do cliente cuidadosamente. Estes mesmos colegas anotam todos os detalhes nestes processos para que tenhamos um registro detalhado do que foi
encontrado, feito e os resultados dos atendimentos.
Devemos parabenizar nossos colegas que recebem este processo,
incrementado de detalhes, anotações e registros, e digitalizam toda a informação cuidadosamente.
Devemos parabenizar o suporte TI que, apesar de ser fora da Eletrônica, possibilita uma rede deservidores muito potente onde gravamos
todos estes processose onde buscamos sempre que necessário. Tomo a Liberdade de parabenizá-los, pois, sem eles, sem este conjunto, nada disso
seria possível.
Um forte e fraternal abraço de parabéns para todos.

24

Setor: Elétrica

Lucas Alves de Brito

    

SP
STS

Admissão: 24/07/2017
Junho

Setor: Operações

STS

Agosto
5

José Onildo Alves da Silva

RJ

8

Oscar Maciel Monteiro

9

Anderson Beline do Espirito Santo STS

STS

Função: Estagiário

3

Antonio Carlos N. Pedro

          RJ

15

Tércio Willians dos Santos

STS

Formação: Cursando Ensino Superior

16

Joaquim da Silva Calçada

STS

18

Leandro de Paula Dias Junior

STS

em Administração de Empresas.

19

Sidney da Silva França

                   STS

23

Marcelo Yamaguti

STS
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