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sumário

No dia 22 de outubro, a AmstedMaxion completou 70 anos, e
para comemorar esta data a empresa realizou diversas ações
comemorativas durante a semana. Uma delas foi o Passeio Ciclístico.
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www.amstedmaxion.com.br

Papertoys

C

oncurso

Descobrindo Talentos

Confira as belas obras
confeccionadas pelos funcionários:

Cruzeiro

A

de 70 Anos

No dia 22 de outubro, realizamos um almoço especial.
Veja os melhores momentos:

Cruzeiro

C

oncurso

de frases

Agradecemos todos que
participaram do concurso de frases,
e parabenizamos os funcionários
vencedores:

Funcionário: Hélio de Luca

Leandro Aquino
“AmstedMaxion 70 anos
nos Trilhos da Evolução”
Hortolândia

Projeto gráfico e diagramação
New Mind Comunicação
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

O

ficina de Vagões

Funcionário: Welerson Glauber

lmoço especial

Presidente AmstedMaxion

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

Ciclístico

Comprometida com a Qualidade de Vida, a empresa realizou
um passeio ciclístico, onde funcionários e dependentes
puderam juntos comemorar os 70 anos de AmstedMaxion.

Ricardo Chuahy
Coordenação
Recursos Humanos

Cruzeiro e Hortolândia

Hortolândia

Durante o ano de 2013 vivemos
muitos momentos que marcaram
nossa trajetória empresarial.
Nesta edição apresentamos algumas
ações realizadas nesse último
bimestre, nas unidades de Cruzeiro
e Hortolândia, com destaque para
a comemoração dos 70 anos da
AmstedMaxion, que contribuiu para
estreitar os caminhos entre empresa,
funcionários e familiares. Dessa
forma, visando valorizar e reconhecer
os funcionários realizamos um
passeio ciclístico para os funcionários
e familiares, um almoço especial e
um concursos de talentos.
Confira nas próximas páginas o
material preparado para você e seus
familiares. Visite também nossa
página no Facebook.
O final de um ano difícil se aproxima
e temos que continuar trabalhando
em nossos programas de Qualidade
e Produtividade para que 2014
seja um ano mais próspero para
todos nós.
Agradecemos a todos pela dedicação
à empresa e aproveitamos para
cumprimentá-los desejando boas
festas, muita saúde, estendido
a todos os seus familiares.

Hortolândia

editorial

Prezado funcionário,

No dia 22 de outubro, a AmstedMaxion completou 70 anos, e
para comemorar esta data a empresa realizou diversas ações
comemorativas durante a semana. Veja os melhores momentos:

Cleber Brasil
“AmstedMaxion, 70 anos de
inovação, renovação e competência
sobre os trilhos do sucesso.”
Cruzeiro

Funcionário: Luis Sérgio Lisboa Henriques
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E

vento

dos times - Cruzeiro

Realizado no mês de outubro, o programa de Reconhecimento dos Times na Unidade de Cruzeiro, o qual teve como proposta reconhecer
os destaques do trimestre, o destaque do ano, divulgar o novo procedimento do programa e comemorar os 70 anos da AmstedMaxion.
Confira os detalhes:
Times destaques do trimestre: Moldagem 1 - L150, Moldagem 4 – L301, Acabamento 16 – Truque, Acabamento 1 – Roda Guia, Raf 1.

F

ormatura Formare
Hortolândia

Espetacular, foi assim a Formatura da 6ª Turma Formare da unidade de Hortolândia.
A cerimônia foi realizada no dia 12 de setembro, e contou com a presença de familiares, educadores voluntários,
a coordenadora do projeto, Cristiane Tomaz Bispo Robert e convidados. A mesa solene foi composta pelo nosso
Presidente Ricardo Chuahy, a secretária da educação Cleudice Meira, o prefeito de Hortolândia Antônio Meira e a
paraninfa Andreia Cristina Mendes.
Parabenizamos a todos estes jovens e desejamos sucesso!
Confira alguns momentos:

Time destaque do ano e do Trimestre
Time Moldagem 1 – L150.

3º Concurso Interação e Arte, que premiou a melhor música/hino
dos Times. Os vencedores do concurso do hino para 2014 foram os
funcionários: Walterson Tiago dos Santos, Robson Luiz Simão,
Tiago Augusto Ferreira Guedes e Reginaldo da Silva.

Confira a letra do hino campeão:
Amsted City, vem pra ca participar

Tô saindo da minha casa
Pra poder ir pro trabalho
Dou um abraço na família
Que Deus proteja todos os meus passos
Ô Waltinho também to chegando
E não vou te deixar sozinho
Com a equipe unida conseguimos enfrentar os desafios
Pede pro “Tica” ir ao quadro SAT
A melhoria é de qualidade
E avisa o Reginaldo pra preencher a produtividade
Vai ficar legal
Tirar 10 no check list no maior astral
Um custo controlado
Treinamentos inovados pro nosso pessoal.

Vem pra cá participar
70 anos de empresa
Vem comemorar
Quando chego em Cruzeiro já da logo pra saber
Quem é a referência em indústria no poder
Eu me amarro no seu potencial
É tecnologia pro mercado mundial
Eu quero ver, eu quero ver
A Amsted crescendo pra valer
Eu quero ver, eu quero ver
Uma empresa de sucesso que faz acontecer

A

ula Inaugural Formare
Hortolândia

É com muita satisfação que divulgamos alguns momentos da aula inaugural da 7º Turma do Formare, realizado no
dia 24 de agosto.
Confira alguns momentos:

Novo procedimento do programa: Visando melhorar a gestão dos Times,
revisamos os critérios para avaliar o time destaque do trimestre e o gestor destaque.
Acesse o arquivo vivo e conheça o novo procedimento. Dúvidas procure o RH.
Se o seu time ainda não ganhou, ainda há tempo. Haverá outros eventos de reconhecimento.
Procure seu supervisor, e veja como você pode colaborar para que seu time seja destaque.
Trabalhando em times as pessoas fazem a diferença!
Desejamos boas vindas aos novos alunos!
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P

A

prendiz do Senai

rograma Qualidade de Vida
Cruzeiro e Hortolândia

Vem aí mais uma turma do Programa de Aprendiz do Senai!
A AmstedMaxion realiza todos os anos o Programa de Aprendizes, com o
objetivo de aprimorar as competências técnicas e comportamentais dos
jovens e prepará-los para o mercado de trabalho.
Em Cruzeiro o processo foi finalizado e os aprovados no Programa irão
participar dos cursos de Mecânica e Elétrica, trabalhar nas respectivas
áreas com acompanhamento de profissionais experientes e participar dos
treinamentos comportamentais realizados mensalmente.
Em Hortolândia o processo seletivo será realizado em novembro e dezembro,
para os cursos de mecânico de manutenção, eletricista de manutenção,
soldadores e auxiliar administrativo.
Confira na próxima edição quem serão os aprendizes 2014.

Pensando na qualidade de vida dos funcionários, a
AmstedMaxion oferece o Plantão Psicológico que é um espaço
de atendimentos para todos os funcionários. Os atendimentos
têm como objetivo auxiliar e acolher os funcionários em
momentos de dificuldades. Estes são realizados no Ambulatório
Médico na empresa toda terça-feira, das 15h30 às 17h30.
Aproveite e participe. Agende um horário no Ambulatório
Médico para atendimento.

S
P

Hortolândia

Abertura

Convidamos todos os funcionários e seus
familiares a visitar nossa empresa.
Palestra: Distúrbio do Sono

Palestra: Acidente de Trajeto

Stand Unimed
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IPAT - Semana Interna de

Prevenção de Acidentes de Trabalho - Cruzeiro

Foi realizada na semana de 11 a 14 de novembro, a SIPAT – Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, com uma programação repleta de
treinamentos e atividades para os funcionários.
Com o tema ‘Nossa Segurança Depende da Ação de Todos’’, a SIPAT teve
como objetivo promover uma maior conscientização sobre as questões de
Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

rograma Fábrica Aberta

No dia 07 de novembro, realizamos o Programa Fábrica Aberta.
A AmstedMaxion recebeu 42 alunos da Escola Estadual Parque
Santo Antônio I de Sumaré.
Os alunos assistiram ao vídeo institucional, conheceram toda a
fábrica e de encerramento almoçaram no restaurante da empresa.

Cruzeiro e Hortolândia

Confira os melhores momentos e alguns depoimentos dos funcionários.

Vanderlei Abreu de Souza: A SIPAT é de
extrema importância para a empresa e para
todos os funcionários, pois é o momento em
que ouvimos assuntos importantes, que nos
auxiliam no dia a dia, dando suporte na questão
de segurança.

Paulo Sérgio Reis Barbosa: Além dos assuntos
de Segurança e Meio Ambiente a SIPAT aborda
assuntos de orientação pessoal, assuntos os quais
usamos no trabalho e na vida pessoal. A semana
SIPAT é fundamental, pois trás orientações de
Segurança, Meio Ambiente.

“Nossa segurança depende da ação de todos”
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