w w w. n a c i o n a l t u b o s . c o m . b r

Nesta edição

Implantação de Painéis Solares

Recursos Humanos .................P.3

F

20% da nossa demanda e, em Limeira, que

empresas vão analisar os próximos passos

Em foco .....................................P.4

suprem 50% da nossa demanda. Estes são

para aumentar ainda mais os investimen-

investimentos de retorno financeiro de

tos em energias renováveis.

longo prazo, mas que vão de encontro com

Queremos ser uma empresa modelo nas

as melhores práticas ambientais que as em-

práticas ESG e estamos trabalhando for-

presas podem fazer. A Nacional Tubos se

temente para isso. Nossas parcerias com

tornou a primeira empresa de tubos a ser

os institutos sociais serão mostradas neste

auto produtora de energia em volume tão

jornal.

Palavra da Diretoria.................P.2

Segurança do Trabalho...........P.5
Do Bem.......................................P.6
Qualidade..................................P.7
Tecnologia ................................P.8

inalizamos a implantação de painéis

grande. Vejam as fotos dos painéis de Gua-

solares em Guarulhos que suprem

rulhos e do parque solar em Limeira. As

Palavra da Diretoria

2

Gerra entre Rússia
e Ucrânia acentuou
problemas gerados
pela pandemia e
afetou a todos!
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A importância da
diversificação para passar
pelas variações de mercado

V

amos fechar o ano de 2022 com
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Melhoria Contínua
m 2022 fizemos melhorias no

tação de internet por satélite StarLink

telhado da Nacional Aços, refor-

que será mostrado com mais detalhes

mamos algumas máquinas e renova-
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Construímos, em Limeira, uma sala

Em 2023 já contratamos o retrofit elé-

exclusiva para manutenção eletro/ele-
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sibilitam fazer testes em inversores,

4 com troca de todos os drives por

CLP, PLC, entre outros, além de pe-
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PROGRAMA EMPREGA +

MULHERES
(LEI 14.157/2022)

PREVENÇÃO
AO ASSÉDIO
SEXUAL E MORAL
NO AMBIENTE
DE TRABALHO

O

F

oi instituído pela lei 14.157/2022 o
programa emprega mais mulheres
com o objetivo de inserção e manutenção de mulheres no mercado de
trabalho por meio de diversas medidas
a serem adotadas, em comum acordo,
entre empresas e colaboradores.

Dentre as medidas, destaca-se antecipação de férias individuais, possibilidade de teletrabalho, flexibilização do regime de trabalho (o que
já ocorre quando viável), suspensão do contrato de trabalho, dentre
outras que dependerão de legislações
complementares.
Na mesma lei, foi introduzido as medidas complementares de prevenção

e de combate ao assédio sexual e a
outras formas de violência no âmbito
do trabalho, cuja denúncia também
poderá ser feita por intermédio da
CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, além dos
canais já existentes e amplamente
divulgados em nosso CÓDIGO DE
CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL, conforme treinamento realizado com cópia do código para cada
colaborador e disponível na intranet.
Caso tenha alguma dúvida, sugestão
ou reclamação, não deixe de falar
com a CIPA - Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes e Assédio,
Recursos Humanos ou escrever na
caixa de denúncia anônima.

TribunalSuperiordoTrabalho(TST)
lançou em 13/10/2022 uma “Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral e
Sexual - Por um ambiente de trabalho
mais positivo” (baixe usando o QR
CODE acima). O material retrata situações do cotidiano de trabalho que podem resultar em assédio moral e sexual,
além de chamar a atenção para os riscos
e os potenciais prejuízos de práticas abusivas no ambiente laboral. O presidente
do TST, ministro Emmanoel Pereira, enfatiza que “todas as organizações devem
primar por um ambiente de trabalho digno, seguro, sadio e sustentável, buscando
coibir toda e qualquer prática que possa
colocar em risco o bem-estar físico, mental e social de seus trabalhadores”.
Nessa cartilha estão presentes o conceito do assédio moral e sexual; a distinção entre os dois tipos de assédio,
as classificações e tipologias, os exemplos de condutas que podem ser classificadas como assédio sexual e moral,
as causas, as consequências e os métodos de prevenção, além de orientar
o que a vítima e as pessoas próximas
podem fazer.
Em nossa empresa, o canal para
denúncia ou reclamação é na caixa de
denúncia ou por meio do RH ou CIPA
- Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes e Assédio.
Fonte: www.tst.jus.br (texto adaptado)
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l Programa de Aprendizagem
acreditando que essa pode ser a oportunidade que todos os jovens buscam para
se desenvolver e crescer numa profissão. Pedimos aos novos aprendizes que
falassem um pouco de suas experiências
e perspectivas de futuro:

P

ara incentivar nossos jovens aprendizes a serem inseridos no mercado
de trabalho, as empresas abrem as portas para o programa de aprendizagem,

Vinicius Oliveira Ferreira de Souza
(1º da foto): “Nas horas vagas gosto de
jogar vídeo game, assistir vídeos e jogar futebol. Pretendo fazer faculdade de
educação física ou TI. Estou gostando
de trabalhar na empresa, onde estou adquirindo mais conhecimento, como se
portar no ambiente de trabalho, ajudar
financeiramente a minha família e tenho ajuda de excelentes profissionais, os
quais se dispõem a me auxiliar no que
for preciso”.
Daniel Ferreira da Silva Santos (2º da
foto): “Gosto de assistir filmes e jogar
futebol nas horas vagas. Estou gostando

l Confraternização de Fim de Ano
TUBOS

AÇOS

de trabalhar na empresa, me sinto feliz e
bem no ambiente em que trabalho, com
pessoas receptivas e busco aprender ao
máximo para meu crescimento profissional e conquistas pessoais”.
Adailton Lucas Capquique Mamani (3ª
da foto): “Estou cursando faculdade de
contabilidade, meu hobby é ir ao cinema e ler livros. Trabalhar na empresa
está sendo muito bom, tanto para o meu
crescimento profissional quanto pessoal. Gosto do ambiente de trabalho e
espero atender às necessidades e expectativas da empresa e gostaria de me tornar operador de máquina”.
A todos esses novos colaboradores,
desejamos sucesso em suas carreiras e que essa aprendizagem em nossa empresa seja o ponta pé inicial na
construção de uma carreira cheia de
conquistas e sucesso.
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Segurança do Trabalho

GINÁSTICA LABORAL EM GUARULHOS
Foi implantado em Guarulhos a Ginástica Laboral
como auxiliar na prevenção de diversas doenças e trazendo inúmeros benefícios aos colaboradores como
melhor disposição física e mental que reflete em todas
as outras habilidades corporais como a concentração
e motivação. A ginástica laboral contempla exercícios
corporais que ajudam a manter a postura correta, prevenir lesões por esforço e aliviar o estresse. Ela é praticada durante o expediente e no local de trabalho e é
uma opção encontrada por muitos gestores que visam
proporcionar benefícios aos seus funcionários e consequentemente, à organização. No encerramento da
SIPAT desse ano fizemos uma palestra sobre o tema e
uma aula especial com todos os colaboradores juntos,
confira:

SIPAT 2022
No mês de novembro de 2022 realizamos a SIPAT - Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho, com diversos eventos para
uma semana de conscientização que
incluiu: exames periódicos, clínico e audiométrico, palestra sobre a
saúde do homem, doenças sexual-

mente transmissíveis, doenças virais,
campanha da boa visão e palestra sobre
alcoolismo. A SIPAT é uma importante
ferramenta para a Segurança do Trabalho informar aos colaboradores sobre a
segurança e a saúde no ambiente de trabalho e em casa. Confira algumas fotos
desse evento:
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Doações e Contribuições
do Ano de 2022

m 2022 fizemos contribuições incentivadas e não incentivadas para as instituições abaixo. As empresas buscam sempre apoiar projetos sociais sérios.
Em dezembro entregamos 238 brinquedos para o Natal das crianças carentes
da Creche Joana D’Arc em Guarulhos. Vejam algumas fotos da alegria que proporcionamos a estas crianças. Nossa equipe comprou e embalou cada presente para que
ficassem lindos na entrega. Parabéns a todos.
Contribuições:
Hospital do Amor - Câncer de Barretos: 				

R$ 183.000

Instituto Olga Kos – Atender Crianças e Jovens Adultos Especiais: R$ 190.000
Instituto Fernanda Bianchini - Balé dos Cegos: 			

R$ 106.000

APAE Limeira: 							R$ 140.000
Amigos do Bem: 							R$ 120.000

CAMPANHA DO AGASALHO

A

Nacional Aços agradece a todos
por mais essa efetiva participação na campanha do agasalho
da Prefeitura de Guarulhos.

Qualidade
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Palavra da Qualidade
AÇO COM REVESTIMENTO MAGNELIS

MELHORIAS DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO EM LIMEIRA

O

normal, para a Segurança, é o cuidado constante; nossa melhoria é
continua e intensificamos as mudanças
por toda a fábrica. Podemos ver, em todos os setores, nossa evolução. Realizamos melhorias em proteções mecânicas,
limitação de acessos a possíveis riscos,
dispositivos de parada e acionamento,
identificação de solo, sinalização de segurança entre diversos outros fatores
identificados. Com nossos colaboradores
cada dia mais conscientizados e comprometidos, fica fácil melhorarmos cada vez
mais a proteção da integridade física e
mental de todos os colaboradores. Confira algumas fotos dessas melhorias:

A

Nacional Tubos foi pioneira na
produção de tubos da família S700
(Tub700), em parceria com a Arcelor
Mittal, ainda em 2015, sendo hoje um material de produção regular. Da mesma forma, estamos iniciando estudos para viabilizar o uso de um aço com revestimento a
base de Magnésio e Alumínio, com nome
comercial de MAGNELIS.
Trata-se de um revestimento com microestrutura bem compacta, com alta inibição da corrosão. Estudos do fabricante,
mostram a excelente resistência à corrosão do Magnelis, em testes acelerados,
com comprovação por testes em campo,
como por exemplo em ambientes contendo amônia (estábulos, granjas) estruturas
solares, eletrodutos, entre outros. No caso

de tubos, todos soldados, sem necessidade de metalização da solda, propiciando
assim, reduções de custos de processo e
de logística.
Este aço já é muito utilizado na Europa,
Asia e Estados Unidos e será produzido
no Brasil pela Arcelor Mittal, com previsão a partir do segundo semestre de 2023.
A Nacional já fez uma produção com uma
bobina importada pela Arcelor, e os resultados de soldagem foram todos normais
e testes de campo estão sendo bastante
promissores. Montamos um campo de
testes para poder comprovar, na vida real,
os ensaios feitos em laboratório. A ArcelorMittal iniciará a fabricação de bobinas,
com este tipo de revestimento, no Brasil
no segundo semestre de 2023.

Tecnologia da Informação – TI

A Nacional
ea

SpaceX

N

o segundo semestre de 2022
as empresas Nacional Aços e
Nacional Tubos adquiriram antenas
de satélite StarLink que foram instaladas em Guarulhos e Limeira. Essas
antenas fazem parte dos links de internet que mantem as operações das
empresas e atuam como redundância
e contingência em caso de queda dos
links principais por rompimento da
fibra óptica. Embora o custo do serviço da StarLink ainda não seja muito
acessível, cerca de R$ 3.000,00 pela
aquisição da antena de satélite e serviço de internet mensal de R$ 300,00, é
uma ótima opção para uso em regiões
remotas onde não existem outras formas de acesso à internet. Também
no segundo semestre foram feitos
Upgrades na velocidade dos links
de acesso à internet por fibra óptica.
Em Guarulhos o link de internet da
operadora VIVO que é de 100MB foi
substituído por um link de 300MB da
operadora Iveloz. A Iveloz é uma empresa da região de Itaquaquecetuba
que assim como outras operadoras,
atende clientes residenciais e comerciais. Em Limeira devido à escassez
de concorrência, o link de acesso à internet não foi substituído, mas teve a
velocidade de acesso dobrada. O link
passou de 50MB para 100MB.

