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No dia 18 de julho foi realizado na AmstedMaxion
de Cruzeiro o I Arraia dos Times, 12º Evento de
Reconhecimento dos Times.

Nossa empresa

no Facebook
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A AmstedMaxion, agora, também é
presença no Facebook
Curta esse novo caminho.

Novidade

Papertoy AmstedMaxion

Chegaram os papertoys dos vagões da AmstedMaxion.
São 12 modelos exclusivos para você montar e se divertir.
Colecione!

Encarte

ed. 12 - junho | julho 2013

No ano de 2013, a AmstedMaxion
completará 70 anos.
O aniversário de 70 anos será
uma data importante não só
para a empresa, mas para todo o
setor ferroviário, pois a empresa
foi a primeira do setor ferroviário
no Brasil e desde então vem
contribuindo na construção da
história da ferrovia no país.
Para iniciarmos as comemorações
dos 70 anos, a AmstedMaxion
desenvolveu Papertoys de seus
vagões exclusivos para você
montar e se divertir. A cada edição
do Jornal SaibAMais você
poderá montar um novo modelo.
Não deixe de colecionar!
Ainda nessa edição teremos
a oportunidade de ver como a
empresa se preocupa com os
seus funcionários e está atenta ao
mercado e as novas tecnologias.
Agora você encontra e curte a
AmstedMaxion na sua Fan Page no
Facebook. Com essa ferramenta
estreitaremos caminhos entre a
empresa, funcionários, clientes,
fornecedores e comunidade.

Formandos, diretores, gerentes e professores.

Campanha

do Agasalho 2013

Cruzeiro | Hortolândia
No mês de junho, foram realizadas as doações arrecadadas
através da Campanha do Agasalho 2013.
Unidade de Hortolândia: realizou as doações para a
instituição Conexão Paz.
Unidade de Cruzeiro: fez suas doações para a Promoção
Social, onde é feita a distribuição para as entidades carentes.
Agradecemos todos os funcionários que ajudaram a aquecer
o inverno de quem precisa.

MBRail
Cruzeiro | Hortolândia
No dia 02 de julho, foi realizada a formatura dos
funcionários que cursaram o MBRail em Engenharia
Ferroviária. O evento aconteceu na Unidade de
Hortolândia, onde os funcionários das duas unidades
foram certificados através do Centro de treinamento
CEPEFER. Após a longa jornada de aulas, fóruns e
debates o esperado dia chegou.
Parabenizamos todos os
formandos e desejamos Sucesso!
Confira os melhores momentos do encerramento
do curso de MBRail em Engenharia Ferroviária:

Nos caminhos do desenvolvimento
comemoramos no mês de julho a
formatura dos funcionários no curso
de MBRail em Engenharia Ferroviária.

editorial

E confira também todo o
realinhamento do Sistema de
Trabalho em Times realizado na
unidade de Hortolândia e o Evento
de Reconhecimento dos Times
realizado na unidade de Cruzeiro.
Em cada edição temos o cuidado em
publicar os acontecimentos da nossa
empresa e aproximar familiares do
nosso ambiente de trabalho. Quer
compartilhar um assunto conosco?
Envie sua história para o RH.

Unidade Hortolândia

Ricardo Chuahy

Presidente AmstedMaxion
Unidade Cruzeiro
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Sistema de trabalho

em Times | Hortolândia

Realinhamento do Sistema de Trabalho em Times
O sistema de Trabalho em Times da unidade de Hortolândia foi
implementado há quase 2 anos. Para que efetivamente os times
funcionem de maneira adequada, foram criadas novas regras e
responsabilidades para gestores, facilitadores e membros dos times.
No dia 01 de julho, os times e gestores foram informados das novas
regras e responsabilidade.
Caso haja alguma dúvida, procure a equipe de apoio Furlani e Telcina.

A AmstedMaxion, agora, também
é presença no Facebook
Curta esse novo caminho.

Nossa empresa no Facebook
A AmstedMaxion, atenta às novas tecnologias e ferramentas de comunicação,
está implantando um novo canal de interação com seus funcionários, clientes e
fornecedores, criando sua Fan Page no Facebook.
Agora nossa empresa também está presente nesta rede social, mostrando seus
produtos e serviços, além das notícias do setor ferroviário e de fundição.
Curta nossa Fan Page e fique por dentro de todas as novidades!

facebook.com/AmstedMaxion

Concurso Interação e Arte

Evento de Reconhecimento

Hino dos Times | Hortolândia

dos Times | Cruzeiro

Na última edição do Jornal SaibAMais, divulgamos os momentos do
concurso Interação e Arte. No dia 08 de junho, realizamos a gravação do
Hino dos Times e também o churrasco de premiação.

Gravação do Hino

Churrasco de premiação
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No dia 18 de julho, foi realizado na AmstedMaxion de Cruzeiro
o I Arraia dos Times, 12º Evento de Reconhecimento dos Times.
Este evento premiou: os times destaques, o gestor destaque,
a equipe suporte destaque e o funcionário que mais teve ideias
no Quadro SAT, atingindo assim, suas metas.
Parabenizamos a todos os envolvidos e premiados.
Confira os melhores momentos do I Arraia dos Times.

Nas fotos: Arraiá dos Times, Time Destaque (Acabamento 12 Choque e Tração Braçadeira) e o “Sinhozinho Destaque”
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Jogos do SESI

Hortolândia | Cruzeiro

Os jogos do SESI iniciaram no mês de abril, e os funcionários pensando na
qualidade de vida e lazer participaram com muita dedicação.
Confira as principais conquistas dos funcionários da AmstedMaxion:
Unidade de Hortolândia: o funcionário Wellington Vieira dos Santos
conquistou o 1º lugar na modalidade de luta de braço.
Unidade de Cruzeiro: os funcionários Cleriston e Rodrigo conquistaram
o 1º lugar na modalidade de truco e o Time de Futebol de Campo também
conquistou o 1º lugar.

Parabéns aos campeões e aos
participantes de todas as modalidades.

Funcionário de Hortolândia

Funcionários de Cruzeiro

Programa de Qualidade de Vida

Cruzeiro
O Programa de Preparação para o Amanhã – Projeto de
vida após a aposentadoria teve início no mês de maio de
2013 e, tem como objetivo proporcionar aos funcionários
aposentados ou que estão na fase de pré aposentadoria
o entendimento do processo de aposentadoria como
uma mudança grande na vida das pessoas e possibilitar
uma transição positiva, visando promoção de saúde e
qualidade de vida.

Encontro quinzenal do programa

Confira o depoimento de um dos participantes:
Antonio Lucas
O Programa de Preparação para o Amanhã – Projeto de vida após a
aposentadoria está me ajudando a pensar melhor sobre o futuro.
Estou aprendendo a planejar e tomar consciência de como será deixar o
trabalho e amigos de muitos anos. Estou me preparando para uma nova etapa,
momentos de lazer, atividades físicas e melhor qualidade de vida.
Desde já agradeço o companheirismo dos amigos e a oportunidade que a
empresa me ofereceu. Obrigado e um abraço a todos!

Copa das Confederações

Cruzeiro
A Copa das Confederações é um torneio de futebol organizado
pela FIFA entre seleções de todo o mundo e, acontece a cada
quatro anos. A Copa das Confederações terminou no domingo
(30/06) com a vitória do Brasil.
O funcionário Derly Silva Macedo da unidade de Cruzeiro,
através de um sorteio realizado pelo banco Itaú, teve a
oportunidade de participar do Jogo da Final da Copa das
Confederações. No dia 29/06, a equipe do Banco Itaú buscou
ele e a esposa em sua casa rumo ao Rio de Janeiro para a
grande final da Copa das Confederações. No dia 30/06, a
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equipe Itaú realizou um esquenta no Jockey Clube, onde reuniu
todos os contemplados de diferentes cidades e em seguida
partiram para o Maracanã.
“A chegada ao Maracanã foi de muita emoção, muitos
brasileiros reunidos e muita ansiedade. A abertura dos jogos
teve como atração o show do Arlindo Cruz, Vitor e Léo, Jorge
Ben Jor e Ivete Sangalo. Durante a partida o coração batia
mais forte e eu me orgulhava de ser brasileiro, participar da
Copa foi uma satisfação imensa e ver o Brasil ser campeão
eu nunca vou esquecer. Sentimento sensacional!”

Festa Julina

FORMARE | Hortolândia
No dia 12 de julho a turma do
FORMARE realizou a festa
Julina 2013, com direito a
barracas típicas e quadrilha,
tudo preparado pelos alunos.
A festa foi um sucesso!
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Você que participou na edição anterior,
participe nessa edição também.
Responda a pergunta e entregue o cupom na
urna localizada no RH.

Matrícula:
Funcionário:

Qual o significado da sigla SAT?

expediente

O sorteio será realizado no próximo Evento dos Times. Participe e concorra a prêmios!
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Coordenação
Recursos Humanos

Projeto gráfico e diagramação
New Mind Comunicação

Unidade Cruzeiro
Rua Dr. Othon Barcellos, 77
Centro - Cruzeiro - SP
CEP: 12730-010
Tel: (55 12) 2122-1400
Fax: (55 12) 2122-1851

Unidade Hortolândia
Área Sítio São João, s/n
Jd. São Camilo - Hortolândia - SP
CEP: 13184-902
Tel: (55 19) 2118-2000
Fax: (55 19) 2118-2611

www.amstedmaxion.com.br

