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A São José Industrial está presente no 33º Encontro Estadual de Hortigranjeiros, na cidade de Santa Rosa/RS. Venha nos fazer uma visita entre os 
dias 09 e 13 de outubro e conhecer as novidades e lançamentos para equipar a sua lavoura.

33º HORTIGRANJEIROS

Tivemos na última quarta-feira, dia 9 de outubro, o encontro com Paulo da Zorfatec, empresa de consultoria ligada a ABIMAQ fazendo mais 
uma edição de apresentação do projeto NAGI / INOVAÇÃO e INDÚSTRIA 4.0.  Na oportunidade foram apresentados as tendências e desafios 
de inovação e tecnologia que estão criando a nova revolução industrial.  Segundo Daniel Ribeiro Gerente Comercial e Marketing da indústria, 
“Entendemos que este tipo de provocação é muito importante para a nossa empresa e equipe, fazem com que tenhamos uma nova forma de 
enxergar o mercado com foco nas tendências que virão e outras que já estão sendo aplicadas na indústria, muitas até de maneira simples estão 
sendo disruptivas. Com um olhar interno, a pergunta que fica é, como nós estamos nos preparando para esta nova revolução.”

INDÚSTRIA 4.0
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Os estudantes de Engenharia Mecânica  da 
FAHOR  apresentaram na noite desta quar-
ta-feira, 02 de outubro, o resultado de um 
importante trabalho realizado na disciplina 
de  Projeto de Produto Avançado, ministra-
do pelo professor Francisco Kraemer.  
Os trabalhos foram apresentados aos co-
legas de turma, ao professor da disciplina, 
aos representantes da São José Indus-
trial, com a presença do diretor   Geraldo 
Recktenwald, os projetistas do setor de 
Engenharia, Diego Bittencourt, Wellerson 
Eisermann e Eliéser Crestani e o gerente 
comercial, Daniel Ribeiro, bem como para 
a coordenação do Curso de Engenharia 
Mecânica, professor Adalberto Lovato   e 
Direção da FAHOR. 
Os estudantes se dividiram em 8 grupos e 
avaliaram e analisaram sete equipamentos 
agrícolas desenvolvidos pela empresa São 
José Industrial, de São José do Inhacorá e 
que estão expostos no pátio da FAHOR , há 
alguns dias. O intuito do trabalho foi anali-
sar os equipamentos agrícolas e apresentar 
melhorias respeitando os conceitos estuda-
dos na disciplina.   
Foram avaliados sete equipamentos, sen-
do: carreta agrícola 6000, plaina hidráuli-
ca 2.0, distribuidor de sementes  TURBEM 
1600, Grampo Limpador de solo, Perfura-

dor de Solo,  Roçadeira Hidráulica Modelo: 
RH180, Guincho Big Bag 2000 Lança Hi-
dráulica.
De acordo com o professor, as análises dos 
acadêmicos perante os implementos, são 
referentes aos processos produtivos na 
qual os produtos foram submetidos. “Eles 
apresentaram melhorias de projetos no 
funcionamento como também nas estrutu-
ras dos equipamentos. Os conhecimentos 
aplicados no desenvolvimento desse traba-
lho, são aqueles adquiridos pelos acadêmi-
cos durante o curso de Engenharia Mecâni-
ca, em disciplinas específicas que habilitam 
o Engenheiro a exercer suas funções no 
mercado de trabalho”, destacou Kraemer.
O projetista da SJI, Wellerson Eisermann 
comenta que foi possível perceber a dedi-
cação e o empenho dos estudantes em rea-
lizar essas análises e destaca que foi solici-
tado também os relatórios de cada um dos 
trabalhos para que sejam analisados com 
mais atenção pelos setor de Engenharia 
da SJI com o intuito de executar algumas 
melhorias apontadas pelos estudantes. “É 
muito interessante receber essa análise e 
saber que há muito potencial humano em 
formação e que podem colaborar com a 
nossa empresa”, destacou.

ALUNOS DA FAHOR APRESENTAM
PROPOSTAS DE MELHORIAS A
SÃO JOSÉ INDUSTRIAL
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Foi iniciado no dia 28 de setembro um  treinamento interno de Solid Works Básico, mi-
nistrado pelo Coordenador de Engenharia de Produto, Diego Bittencourt. O treinamento 
é realizado nas terças, sextas e aos sábados com carga horária total de 40 horas, sendo 
finalizado em novembro.

TREINAMENTO crescer
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No último sábado, 29 de setembro, foi proporcionado aos Motoristas da São José Industrial uma palestra que teve como tema principal, a Direção 
Defensiva, um momento de reciclagem, conscientização e acima de tudo, reflexão sobre as nossas atitudes e respeito no trânsito, podemos sanar 
dúvidas e entender melhor situações do nosso cotidiano. A palestra foi realizada pelo SGT. Antônio Marcos e pelo SD. Hamerski do Batalhão da 
Polícia Rodoviária Estadual de Santa Rosa.

PALESTRA: DIREÇÃO DEFENSIVA

No dia 01/09/2019 entrou em operação a LOG 472, a transportadora 
que atenderá a São José Industrial.
 
Pertencente ao grupo, a estrategia de desmembrar a transportadora da 
São José Industrial vem de encontro com o planejamento orçamentário 
da empresa, assim conseguimos tratar cada negócio de forma separada e 
analisar os investimentos em cada área da empresa. A LOG 472 por sua 
vez, poderá trabalhar de forma independente buscando otimizar fretes e 
reduzindo seu custo operacional.

LOG 472
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LOGÍSTICA
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Foi finalizado na última quinta-feira, 03 de outubro, a primeira fase do treinamento CO-
NECTA que se baseou em jogos cooperativos com reflexões voltadas ao cotidiano de 
trabalho. Precisamos de um follow up dos gestores de como sentiram suas equipes nessa 
primeira fase e qual foi a repercussão gerada no ambiente de trabalho. Nossa meta, como 
gestão humana, é desenvolver as pessoas para que se sintam cada vez mais engajadas 
para o atingimento dos resultados organizacionais!

TREINAMENTO
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Foi realizado na última quinta-feira, dia 03 de outubro, o início da segunda fase do Treinamento Conecta que está dentro do Programa Crescer, 
desenvolvido pelo setor de Gestão Humana. O objetivo desse treinamento, é conectar os times de trabalho pelo mesmo propósito organizacional.

PROGRAMA crescer
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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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AGENDA

09 de outubro: Laura Müller Rosaneli
10 de outubro: Carlos Alberto Fritzen
10 de outubro: Mateus Henrique Massaia
10 de outubro: Veronica Aparecida de Souza
14 de outubro: Jonathan Alexandre Marx
16 de outubro: Nilson Aloisio Ludwig
16 de outubro: Sidnei Lenz
21 de outubro: Andre Luiz Willers
21 de outubro: Diarles Chango Stach Wendt

ANIVERSARIANTES

Café
Direção

acom

DATA: 14 de outubro
HORA: 7h40
LOCAL: Auditório da São José Industrial

DATA: 15 de outubro
HORA: 7h40
LOCAL: Sala de reuniões


