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26 ANOS DE SÃO JOSÉ INDUSTRIAL

A São José Industrial, foi fundada em 1993, por Geraldo Nicolau Recktenwald, Paulo Ademar Recktenwald e Rubin Francisco Schallenberger, 
inicialmente uma pequena metalúrgica no centro da cidade de São José do Inhacorá, que possuía o nome de Metalúrgica São José e a partir de 
2010 passou a se chamar São José Industrial. Atualmente contamos com uma área construída de 22.000 m², localizado no km 126 na BR 472, 
nº 1315 no município de São José do Inhacorá  no Noroeste do estado do Rio Grande do Sul. 
Hoje somos destaque no campo, oferecendo produtos que facilitam a vida de nossos clientes, entregando ALTA PERFORMANCE NO CAMPO.
Na visão de Geraldo, Paulo e Rubin representado pelo filho Henrique “A São José Industrial nos últimos anos vem se tornando uma empresa cada 
vez mais reconhecida no mercado. Isso só está sendo possível por termos uma equipe comprometida, eficiente e engajada que compartilha da 
mesma visão, missão e valores. 
Agradecemos a todos que estão acreditando no nosso projeto, nas mudanças, reestruturação e gestão para nos tornarmos referência nacional e 
a cada dia buscando a excelência!
Para 2020 e assim nos próximos anos, contamos cada vez mais com nossa equipe e nossos clientes. A São José Industrial é uma empresa 
comprometida com as pessoas e de ALTA PERFORMANCE, buscando inovação e tecnologia para o produtor rural.”
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O projeto Quality Vision foi desenvolvido com a finalidade de 
desenvolver nas pessoas um olhar crítico, com visão da qualidade, 
para que desta forma possamos fabricar produtos de Alta 
Performance. No último dia 20 de novembro, quarta-feira, reuniu-
se uma equipe, os quais vestiram a camiseta de inspetores da 
qualidade e realizaram uma inspeção final em um Gran Standard 
13.000.

QUALITY VISION
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No dia 26 de novembro, foram realizados trabalhos 
de treinamento técnico nas dependências da São 
José Industrial, abordando técnicas de configuração 
e parametrização para os novos lançamento da São 
José Industrial, para a linha de produtos HighTech. 
Neste modulo foram transferidos conhecimentos nos 
seguimentos de tecnologia embarcada, GPS Guia São 
José Industrial, Taxa Variável a qual faz parte dos novos 
lançamentos de produtos que dispõem desta ferramenta. 
Também, foram demonstradas técnicas de orientações 
aos clientes quanto à auxilio remoto, introduzido alguns 
conceitos básicos dos equipamentos de distribuição de 
fertilizantes da linha de tecnologia embarcada HighTech. 
Foi também mostrado um pouco do conceito 
de taxa variável, mapas de aplicação, taxas de 
aplicação e regulagem e aferição dos equipamentos. 
Ficando para o próximo momento, testes práticos a campo 
com os novos equipamentos. HighTech é um novo segmento 
de produtos que a São José Industrial estará lançando em 
2020. São produtos com tecnologia embarcada focada 
neste primeiro momento para a correção e recuperação do 
solo. Toda essa nova entrada de produtos com tecnologia 
embarcada, esta colocando a São José Industrial em um outro 
patamar no mercado, nacional e internacional.

TREINAMENTO HIGHTECH

Foi realizado no mês novembro alguns testes de vazão e 
desempenho com o Graneleiro Gran Standard 13.000. 

TESTES COM GRANELEIRO
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HUMANA

Foi apresentado aos Operadores de Empilha-
deira o Programa SOMAR, que é o plano de 
carreiras da São José Industrial, que baseia-
-se nas referencias de Meritocracia e Gestão 
por Competências visando valorizar os fun-
cionários que se destacam em suas avalia-
ções 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, habilida-
des, atitudes e formação e experiência. O 
Programa SOMAR remunera as pessoas de 
acordo com suas entregas e resultados.

PROGRAMA 
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No último dia 14 de novembro, quinta-feira, recebemos a palestra do Dr. Benedetti que foi realizado no auditório da São José Industrial. A proposta 
da palestra foi de um momento de conscientização sobre o câncer de próstata. Os funcionários tiverem a oportunidade de conhecer um pouco 
mais sobre a doença, que hoje acomete em torno de 68 mil homens no Brasil e causando mais de 15 mil óbitos por ano, sendo o 2º tipo de câncer 
que mais acomete homens no país. Se diagnosticado com antecedência as chances de cura chegam a 90%, e com esses dados destacamos a 
importância do acompanhamento médico, exames de rotina e a quebra do tabu. Afinal, do que adianta esse bigodão se não cuidar da saúde!

PALESTRA COM DR. BENEDETTI
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No último sábado, dia 23 de novembro, aconteceu no audi-
tório da São José Industrial mais um encontro da Escola de 
Líderes 4.0. O programa voltado ao desenvolvimento das li-
deranças da empresa está dentro do Programa CRESCER de 
Gestão Humana, e possui como principal objetivo proporcionar 
treinamentos internos aos funcionários e possibilidades de as-
censão profissional. Esse encontro foi especial, uma vez que os 
líderes receberam como meta a leitura de livros para posterior 
dramatização no palco. Confira abaixo alguns cliques dos prin-
cipais momentos:

ESCOLA DE LÍDERES

crescer
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Foi realizado na última quinta-feira, 24 de outubro, a ultima etapa do treinamento Conecta, o qual está dentro do programa Crescer e desen-
volvido pelo setor de Gestão Humana. Segundo a Maelli, “O treinamento conecta foi uma experiência incrível, muito dinâmica e que me fez ver 
muitas coisas que são obvias no nosso dia a dia, mas que geralmente não enxergamos. O Conecta impulsionou eu a refletir, desde minhas atitudes, 
como também de como é a empresa, como é minha vida. Esse treinamento com certeza vai contribuir para minha vida profissional, como também 
pessoal, foi um incentivo para “acordar” e sair da zona de conforto, deixou claro que  precisamos ter atitude, ter auto responsabilidade, saber 
trabalhar em equipe e saber resolver os problemas e não apenas apontá-los, criticá-los ou empurrar para os outros. Precisamos ser eficientes em 
tudo que fizemos, para não gerar problemas futuros!”

CONECTA
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Foi entregue os certificados dos cursos de Soldagem Mig e Mag com um total de 40 horas ministrado pelo professor, Coordenador de Solda, Denis 
Blatt. Também foram entregues os certificados dos cursos de Modelagem Solidworks Básico, com um total de 40 horas ministrado pelo Professor, 
Coordenador de Engenharia de Produto, Diego Renan Follmann Bitencourt. Os cursos que a São José Industrial oferece a seus colaboradores visam 
o aperfeiçoamento e crescimento profissional, os tornando aptos a operarem em suas funções.

CERTIFICADOS crescer
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No último dia 30 de novembro, tivemos uma confraterniza-
ção da Equipe de Elite de Soldagem da São José industrial 
.”Um dia perfeito com muito sol, pessoas amigas, muito fu-
tebol, brincadeiras, reforçando cada vez mais nossa união“. 
Convidados em “Nossa Visão“, Acreditar que juntos somos fortes! 
E que venha 2020 com muitos desafios!

CONFRATERNIZAÇÃO

O Coordenador de Engenharia de Produto, Diego Renan Follmann 
Bitencourt, está em viagem de intercâmbio para Nova Zelândia. 
O intercâmbio tem como objetivo melhorar a fluência no inglês 
voltado para negócios. “É algo que eu sempre quis fazer, um 
intercâmbio onde poderei melhorar o meu nível de inglês para 
negócios, vindo a agregar dentro da empresa a buscar novos 
negocios internacionalmente. Acho essencial ter esse conhecimento, 
ser bilíngue é um diferencial e traz grandes oportunidades dentro 
do setor de engenharia” relatou Diego. 

INTERCÂMBIO

Recebemos entre os dias 28 e 29 de novembro as visitas de nossos clientes, Líder Tratores e Polisul,para um treinamento técnico e uma visitação 
na nova planta da São José Industrial. 

VISITAS
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28 de novembro: Jairo Rafael Menke
28 de novembro: Gustavo Wentz
30 de novembro: Luis Alberto Kernbaum
03 de dezembro: Mauri Carlos Schultz Junior
04 de dezembro: Weslei Dessbesell
04 de dezembro: Geferson Luiz Erthal Lenz
05 de dezembro: João Pedro Brentano Uhry
09 de dezembro: Odair José Martins
19 de dezembro: Vinicius Avila Lesses
11 de dezembro: Volnei Alves Bairros

ANIVERSARIANTES

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

15 de dezembro: Marcos Fernando Kohls
17 de dezembro: Jardel dos Santos de Oliveira
17 de dezembro: Sandro Daniel Kirch
19 de dezembro: Saulo Andre Spohr
19 de dezembro: Loidi Kirch
22 de dezembro: Claudiomar Welter
23 de dezembro: Deivis Zismann
27 de dezembro: Andre Luiz Lenhartt
27 de dezembro: Lucas Eduardo Belmonte dos Santos
28 de dezembro: Cristiane Ines Stein Herrmann


