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No último mês de maio a Arxo Industrial do Brasil
iniciou uma parceria com a Cooperativa Costa Verde
Mar de Balneário Piçarras (SC). Serão disponibilizados
os resíduos de Plástico, Papelão e Latas de tinta
possibilitando assim a geração de renda para os
cooperados. Valorizamos o compromisso com o meio
ambiente e responsabilidade social com a
comunidade próxima a nossa unidade.

Para a Presidente da Cooperativa, Eliane Danilau:
"Sermos parceiros de uma empresa que  coloca
Qualidade e Segurança em tudo que faz, é sermos 
 privilegiados, pois é o reconhecimento de um
trabalho que busca a promoção  humana através da
triagem dos resíduos sólidos recicláveis, pois nossas
ações contemplam esse caminhar para o
desenvolvimento sustentável."

PARCERIA SUSTENTÁVEL

AGOSTO DE 2021

A Arxo Industrial do Brasil iniciou no mês de Maio,
uma parceria com a Prefeitura de Balneário Piçarras
(SC), através do curso de soldador industrial, que
tem como o objetivo capacitar e formar
profissionais para o mercado, permitindo o
desenvolvimento de pessoas da comunidade,
sendo realizado internamente na empresa de forma
gratuita.

O curso é composto por 16 horas de aulas teóricas,
ministradas por um especialista de mercado e 64
horas de aulas práticas, que são ministradas por
nossos colaboradores. A primeira turma recebeu a
certificação no final de Junho. E isso é só o começo!

CURSO PROFISSIONALIZANTE

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Ainda por influência da pandemia, o ano de 2021 tem se mostrado desafiador. E apesar deste cenário, temos
tido uma performance operacional satisfatória, considerando todas as dificuldades e principalmente com a
disponibilidade e preço do aço. É imprescindível que a busca pela qualidade, produtividade e redução de
desperdícios esteja no nosso dia a dia. Esperamos um  2º semestre de plena produção, possibilitando a
recuperação e manutenção dos resultados até o final de 2021.

Aproveito a oportunidade para agradecer a cada colaborador pelo compromisso e dedicação durante o
momento desafiador que todos enfrentamos.

Jean Maikow Uber.



O EPI é importante para proteger os profissionais
individualmente, reduzindo qualquer tipo de ameaça ou
risco para o trabalhador. O uso dos equipamentos de
proteção é determinado por uma norma técnica
chamada NR-6, que estabelece que os EPIs sejam
fornecidos de forma gratuita ao trabalhador para o
desempenho de suas funções dentro da empresa.

É obrigação dos supervisores e da empresa garantir
que os profissionais façam o uso adequado dos
equipamentos de proteção individual. Os EPIs devem
ser utilizados durante todo o expediente de trabalho,
seguindo todas as determinações da organização. 

Não seja negligente!

Iniciamos em maio/2021 um programa de
desenvolvimento de lideranças na Arxo, com o
objetivo de aperfeiçoar  competências como:

a. Trabalho em equipe 
b. Planejamento e organização
c. Tomada de decisões
d. Criatividade e inovação 
e. Gestão de pessoas

Estes investimentos no desenvolvimento de
pessoas, em todas as áreas da empresa, fazem
parte da estratégia de negócio para os próximos 5
anos. Contamos com a participação de todos ! 

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

USO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL

GESTÃO DE PESSOAS

Estamos patrocinando a quarta edição do Festival
Gastronômico: Um Mar de Sabores, que ocorrerá
entre os dias 29 de julho a 29 de agosto, em
Balneário Piçarras (SC). Treze (13)
estabelecimentos já estão confirmados para o
festival, com uma diversidade de pratos. Além
disso, durante o festival a Arxo sorteara diversos
pratos para os colaboradores. Fique ligado, em
breve mais informações!  

FESTIVAL MAR E SABORES

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
PARA TRABALHADORES INDUSTRIAIS

O Governo de Santa Catarina decretou no início de
Julho que os trabalhadores industriais entram para o
grupo prioritário e já podem ser vacinados. 

A Arxo já está mobilizando a equipe e seguindo todas as
recomendações para vacinar o quanto antes o maior
número de colaboradores. 

Essa notícia nos traz grande esperança e uma certeza
de que dias melhores virão!

SAÚDE E SEGURANÇA
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http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812DC56F8F012DCDAD35721F50/NR-06%20(atualizada)%202010.pdf


MELHORIA CONTÍNUA

Parabenizamos o setor de jaquetado pelo primeiro lugar! 

No mês de março a Arxo iniciou a implantação do
Programa 5S. A filosofia 5S, busca promover através da
conscientização um ambiente de trabalho mais
organizado, visando garantir um ambiente seguro,
organizado e produtivo. 

Inicialmente foram feitos treinamentos com todos os
colaboradores e as auditorias foram iniciadas em maio.  

Com resultado dessas auditorias, no mês de maio
tivemos a área de jaquetado como a melhor avaliada e  o
prêmio de reconhecimento foram ingressos para a Big
Wheel (Roda gigante - BC). 

1º Lugar: Jaquetado                                        10,09 pontos
2º Lugar: Pintura | Montagem Final | Roto    9,26 pontos
3º Lugar: Vasos | Especiais                              8,76 pontos
4º Lugar: Acessórios                                          8,50 pontos
5º Lugar: Corte                                                   7,37 pontos

PROGRAMA 5S

ULTRASSOM PHASED ARRAY

Buscando sempre o avanço tecnológico e
melhoria continua de seus processos, a ARXO se
torna pioneira na execução de Ultrassonografia
Phased Array, em sua linha seriada de vasos de
pressão. 

Essa tecnologia permitiu um ganho significativo
com relação a segurança, quando comparado com
o processo anteriormente utilizado (raio-x). Além
disso, obtivemos também, uma melhoria
substancial no processo de análise da área/
produto, uma vez que, está tecnologia permite
uma análise mais rápida e precisa. 

NOVA CABINE DE JATEAMENTO

No decorrer dos últimos meses, nossa área
fabril vem passando por diversas mudanças em
seu processo e uma delas foi a instalação de
uma nova cabine de jateamento, que trouxe
melhores condições de trabalho ao operador,
além de maior agilidade, qualidade e
produtividade para a linha de jaquetado.

Parabéns à equipe!
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NOVAS PARCERIAS DE NEGÓCIO

GTS do Brasil: indústria que atua no
segmento de máquinas e implementos
Agrícolas. 
Schuler: uma das maiores fabricantes de
prensa no mundo. 
WEG: indústria especializada na fabricação e
comercialização de motores elétricos,
transformadores, geradores e tintas. Parceria
através da revenda de estações de recarga
para veículos elétricos e prestação de serviços.

A estratégia de buscar novos negócios no
mercado, que tem como objetivo preencher a
capacidade ociosa existente, tem nos levado a
buscar parcerias com empresas de referência no
mercado brasileiro. Entre elas podemos citar: 
 

Em breve, mais informações!

CAÇA-PALAVRAS

Reunimos 10 palavras relacionadas com a ARXO
pra você achar com sua família:

ARXO
TANQUE JAQUETADO
VASO DE PRESSÃO
TANQUE AÉREO
FILTRO

PALAVRAS:

ARXO EM MOVIMENTO
ARXO FORNECE MÓDULOS 
PARA ORICA BRASIL

A Orica Brasil, é uma empresa líder mundial na
fabricação e fornecimento de emulsão bombeada
para minerações.

A Arxo recebeu pedido para a fabricação de cinco (05)
módulos para o armazenamento de emulsão,
utilizadas nas operações de detonação de rochas.
Equipamentos fabricados conforme as necessidades
da Orica Brasil. 

SOLDADOR
FLEX TANK 
PINTOR
MONTADOR 
INDÚSTRIA
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