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A São José Industrial recebeu na última sexta-feira, 08 de novembro, os alunos da Unopar de Três de Maio onde puderam conhecer um pouco da 
história da empresa, bem como os processos de produção na prática vindo de encontro com o que eles vem aprendendo em sala de aula.

VISITA UNOPAR TRÊS DE MAIO

VISITA SENAI HORIZONTINA

A São José Industrial recebeu na última sexta-feira, 25 de outubro, os estudantes do curso de Engenharia de Produção do Senai Horizontina. Na 
oportunidade os estudantes puderam ver na prática os aprendizados adquiridos em sala de aula. Segundo o aluno Lucas Pinheiro, “a visita na São 
José Industrial foi muito interessante, pudemos ver mais sobre o setor industrial que é o que a gente está estudando no Senai, então a gente teve 
uma experiência que agregou no nosso estudo, a gente pode ver também uma parte diferente do que estamos convivendo no dia a dia de uma 
empresa que já está estabelecida, como começou e como se desenvolveu e o jeito que é trabalhado, o qual é muito interessante e isso foi muito 
bom para o nosso desenvolvimento como estudante e também para a nossa carreira profissional.” Já para a aluna Jennifer Richter, “essa visita 
técnica foi de grande importância para agregar conhecimento no viemos estudando, que á indústria, pudemos ver aqui como vem funcionando 
novas empresas, como elas batalham desde o inicio e as suas dificuldades.”
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A São José Industrial despachou no último dia 03 de 
novembro, uma carga com 5 Escarificadores Ripper para 
a C Vale no Paraná. Durante o mês de outubro, Geraldo 
Recktenwald e Daniel Ribeiro fizeram um roteiro de viagens ao 
Paraná, visitando nossos principais clientes a fim de fomentar 
novos negócios. Além da C.Vale, a Coasul também adquiriu 6 
escarificadores e uma gama de outros produtos para atender 
seus cooperados.

RUMO AO PARANÁ
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LOGÍSTICA & 
ENGENHARIA

A São José Industrial recebeu na terça-feira, 05 de novembro, a visita de futuros novos fornecedores com o objetivo de prospectar negócios 
de fornecimento de peças e produtos. Segundo Cassio Eduardo Fridriczewski da Gerência Regional Noroeste - Santa Rosa, “A parceria entre 
Sebrae e a São José Industrial vem a consolidar a estratégia de desenvolvimento regional do Sebrae, que visa promover o desenvolvimento e a 
competitividade das Micro e Pequenas Empresas por meio da conexão com Grandes Empresas.
Através desse encontro foi oportunizado às empresas conhecer algumas práticas de gestão adotadas pela São José Industrial, a planta da fábrica 
e seu processo produtivo e principalmente,  gerar um ambiente de negócios. Na oportunidade, fora apresentado às empresas as oportunidades de 
negócios que existem junto à São José Industrial, a qual apresentou itens que poderão ser desenvolvidos pelas empresas participantes, onde cada 
um pode analisar dentro da sua capacidade produtiva e know how, quais produtos poderá negociar e desenvolver.”

Essa é a primeira ação realizada pelo Sebrae em conjunto com a São José Industrial e que já podemos perceber o quão exitosa foi. Os empresários 
nos relataram da grandeza do evento, organização, o nível de abertura e receptividade com a qual fomos recebidos, e do anseio de concretização 
dos negócios. Certamente teremos outras grandes oportunidades de realizar ações em conjunto, estreitando cada vez mais essa relação.

SEBRAE RS
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Foi realizado no último dia 14 de outubro mais uma reunião Sintonize que tem como objetivo repassar informações e ações que estão sendo 
desenvolvidas dentro da empresa. As principais novidades destacadas são a nova autorização de saída, o São José News, o novo valor do almoço 
que agora passa a ser de R$ 1,67 além dos convênios com instituições de ensino como a FAHOR, Unicesumar e Uninter. Por ultimo foi apresentado 
o novo Diretor Geral, Rolando Estrada, que vem a agregar com seus conhecimentos e experiência a equipe da São José Industrial trazendo como 
lema “eficiência 100%, erro 0, Lealdade 100% e o Prazo é HOJE”.

SINTONIZE
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Foi apresentado na última reunião Sintonize as novas regras de saque do FGTS onde todos os trabalhadores que possuem contas ativas ou inativas 
na caixa poderão fazer o saque de até R$ 500,00 em cada uma delas, limitado o valor do saldo. Para fazer o saque é só comparecer a uma lotérica 
Caixa, correspondentes Caixa Aqui ou no próprio banco portando os documentos de identificação e o cartão cidadão (conferir tabala abaixo com 
a data do saque).
Já a opção de saque aniversário é uma alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho, que permitirá a retirada de parte 
do saldo da conta do FGTS anualmente. Para ter direito ao Saque Aniversário, é necessário optar por essa modalidade. Mas atenção, optando por 
essa modalidade, o trabalhador não terá direito ao saque do FGTS na hipótese de ser desligado da Empresa, apenas terá direito a multa rescisória. 
Ficam mantidos os saques para a compra da casa própria, doenças graves, aposentadoria e outros casos já previstos anteriormente na lei.
O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional (conferir tabela abaixo).

FGTS

Saque imediato Saque Aniversário

MÊS DE ANIVERSÁRIO SAQUE

JANEIRO 18/10/2019

FEVEREIRO e MARÇO 25/10/2019

ABRIL e MAIO 08/11/2019

JUNHO e JULHO 22/11/2019

AGOSTO 29/11/2019

SETEMBRO e OUTUBRO 06/12/2019

NOVEMBRO e DEZEMBRO 18/12/2019

LIMITE DA FAIXA DE SALDO EM R$ ALÍQUOTA PARCELA ADICIONAL

ATÉ R$ 500,00 50% -

DE R$ 500,01 ATÉ 1.000,00 40% R$ 50,00

DE 1.000,01 ATÉ R$ 5.000,00 30% R$ 150,00

DE 5.000,01 ATÉ R$ 10.000,00 20% R$ 650,00

DE 10.000,01 ATÉ R$ 15.000,00 15% R$ 1150,00

DE 15.000,01 ATÉ R$ 20.000,00 10% R$ 1900,00

ACIMA DE R$ 20.000,01 5% -

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ganhou 
uma nova versão digital. O aplicativo do Ministério do 
Trabalho permite ao trabalhador acessar todos os dados 
disponíveis no documento impresso, como informações da 
identificação civil e contratados de trabalho. Sendo assim, 
não será mais preciso atualizar as informações na Carteira 
de Trabalho física.

CARTEIRA DE TRABALHO
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Na última terça-feira, dia 22 de outubro, foi realizado 
no auditório da São José Industrial um momento de 
conscientização sobre o câncer de mama. Os funcio-
nários puderam saber mais sobre o autoexame além 
dos estágios da doença, os fatores de riscos e as for-
mas de tratamento. Os dados indicam que o câncer 
de mama é o segundo câncer que mais acomete mu-
lheres no Brasil, sendo estimado 59.700 novos casos 
em 2019 levando a óbito 16.079 mulheres por ano.  
As chances de cura são de até 95% se detectado no 
estágio inicial, por isso a importância do autoexame 
de forma mensal e para as mulheres acima de 60 
anos, devem fazer o exame de mamografia anual-
mente.

OUTUBRO ROSA
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Foi apresentado à equipe de Primários da fábrica, o Programa SOMAR, que é o plano de carreiras da São José Industrial, que baseia-se nas refe-
rencias de Meritocracia e Gestão por Competências visando valorizar os funcionários que se destacam em suas avaliações de performance. Através 
do SOMAR, os colaboradores conseguem visualizar as oportunidades de crescimento interno, bem como vislumbrar as categorias salariais que 
poderão ser buscadas de acordo com suas responsabilidades, conhecimentos, habilidades, atitudes e formação e experiência. O Programa SOMAR 
remunera as pessoas de acordo com suas entregas e resultados.

PROGRAMA
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Foi realizado  nos dias 24 e 25 de outubro, um  treinamento de Metrologia realizado com colaboradores do setor de 
Primários. O objetivo do treinamento é trazer o conhecimento para as pessoas envolvidas no processo de produção, 
para que durante a fabricação tenham certeza de que as peças estão sendo produzidas conforme o projeto. 
Durante o treinamento, trabalhamos com instrumentos como: Trena, Paquímetro, Micrômetro, Transferidor de Grau, Medidor de Altura, entre outros. 
Demonstramos aos alunos, a importância de realizar o dimensional na peça antes de liberá-la para o próximo processo, pois caso a peça não esteja 
conforme, seja tratado naquele exato momento, não penalizando os demais processos.

TREINAMENTO crescer

A Equipe de solda da São José Industrial recebeu em novembro, um 
treinamento de processo Mig/Mag para soldadores da empresa, se 
aperfeiçoando e adquirindo mais conhecimento para cada vez mais 
aumentar nossa eficiência e parte técnica.

CURSO DE SOLDA MIG E MAG

Foi finalizado o módulo IV do curso de Gestão de Compras,  na Setrem,   
com a visita do presidente da São José Industrial, Geraldo Recktenwald.

SETREM
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Aconteceu na tarde de quinta-feira, 10 de outubro, uma sessão de cinema no auditório da São José Industrial. A EMEI Paraíso da Criança fez uso 
de nossas acomodações para proporcionar uma tarde diferente aos seus alunos.  A diretora Sandra agradeceu a empresa por estar sempre ativa 
nas atividades proporcionadas pela escola,“Há muitos anos, a São José Industrial é uma grande parceira da EMEI Paraíso da Criança. Muitas 
ações vivenciadas com êxito tiveram o auxílio da empresa, entre elas, podemos citar a participação ativa nos momentos de contação de histórias,  
dispondo colaboradores para virem à escola participar desta ação. Atualmente, 20% das crianças da escola são filhos/filhas de funcionários da 
empresa. Hoje, mais uma vez pudemos contar com a parceria da  empresa,  que disponibilizou seu auditório, com excelente infraestrutura, para 
que as crianças assistissem um filme e  vivenciassem a experiência de estar em um cinema, com excelente qualidade de som, imagem e luzes.  Fica 
nosso agradecimento e o desejo que esse apoio às ações da escola perpetue por muitos anos. “ Completa a diretora.

CINEMA
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Foi entregue na terça-feira, 08 de outubro, os certificados do curso de Programação e Operação de Robô de Solda, totalizando 25 horas e minis-
trado pelo professor Felipe André Moraes, que é técnico em Processos Industriais.

CERTIFICADOS
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14 de novembro: Claudio Augusto Weissmantel
14 de novembro: Roger Farias de Oliveira
16 de novembro: Diogo Antonio Salvador
18 de novembro: Felipe Planer
18 de novembro: Jair Altenhofen
20 de novembro: Marcos Wechinheski de Campos
22 de novembro: Davi Camargo Fanfa
22 de novembro: Jean Carlos Silva
22 de novembro: Elizer de Lima
23 de novembro: Rogerio Andre Massaia
26 de novembro: Andre Maboni
26 de novembro: Edina Rodrigo Rochinheski
26 de novembro: Rafael Jose Ludwig
28 de novembro: Jairo Rafael Menke
28 de novembro: Gustavo Wentz
30 de novembro: Luis Aberto Kernbaum Maier

ANIVERSARIANTES

“Na minha contratação o Redin exigiu uma única coisa. E como na São 
José Industrial missão dada é missão cumprida, sai da zona de conforto 
e hoje oficialmente estou habilitada” Suzy da Manutenção.

SUZY HABILITADA

ATENÇÃO
Saída: 19/12/2019
Retorno: 06/01/2020
Durante este período, fábrica, administrativo, 
logística, equipe comercial e  demais setores 
não terão expediente.

FÉRIAS COLETIVAS


