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Informativo

 A ELBA, sempre alinhada ao propósito de valorizar as parcerias com seus clientes e fornecedores investe constantemente em aperfeiçoamentos 

estruturais, técnico-operacionais, soluções inovadoras e na qualificação, saúde e segurança dos seus colaboradores, disponibilizando recursos materiais e 

humanos e agregando valor aos seus processos e negócios para expandir a qualidade dos serviços ofertados. Confira!

Desde 1960 o nosso negócio é movimentar o sucesso de nossos clientes.

ELBA é eleita empresa

 TOP CRANE 2018  

na categoria Case

Içamento em Siderurgia

A ELBA fortalece sua parceria com um de seus renomados clientes do 

setor siderúrgico, firmando novo contrato que iniciará em fevereiro/19, cujo 

escopo é a prestação de serviços de peneiramento de sucata com Carregadeira  

CASE 821  e implemento tipo peneira rotativa  Flip Screen WL 180, com 

capacidade de peneiramento por ciclo de 1,8m³. As operações serão  executados 

em duas  unidades industriais do cliente nos estados M.G e S.P, sendo as principais 

atividades: carregamento do material bruto a ser peneirado; deslocamento até a 

pilha de finos (material passante); peneiramento através de rotação da caçamba; 

deslocamento até a pilha de sucata (material retido); descarga da sucata retida na 

peneira; deslocamento até a pilha de material bruto da contratante.

Agradecemos ao cliente a confiança depositada em nossa empresa e 

manifestamos que a equipe ELBA está desde já, empenhada para atendê-lo com o 

padrão de qualidade que mantemos em nossa duradoura parceria iniciada no ano 

2000.

ELBA firma novo contrato: peneiramento de sucata com 

Carregadeira e Flip Screen

· Foto meramente ilustrativa, o equipamento será entregue pelo fabricante em dezembro/18
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     Sr. Anilton Leite, gerente de vendas da TADANO DO BRASIL, entregando a premiação para a ELBA 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, representada pela gestora da qualidade, Beatriz Barbosa.

A Elba foi a empresa vencedora do prêmio Top Crane 2018 - categoria 

Case 2018 - siderurgia, do Grupo  Içamento de Cargas, promovido pela  Facto 

Editorial e revista Crane Brasil.  A cerimônia de consagração da premiação foi 

realizada no dia 31/10/18, no Palácio dos Transportes, S.P.                        

O prêmio TOP CRANE objetiva promover o reconhecimento público das 

empresas de destaque em serviços de elevação, movimentação e transporte de 

cargas pesadas e especiais, através de sua premiação em categorias específicas, 

concorrendo para a geração, consolidação e difusão de informações e dados 

atualizados do setor.

A premiação consagra o reconhecimento pela eficiência dos serviços 

prestados pela equipe ELBA nas atividades de içamento, inversão e movimentação 

de panela de aço com carga aproximada de 80 m³,  realizada com guindastes 

Tadano, modelos  ATF110 G (110 toneladas) e GR550 EX ( 55 toneladas) e 1 

guindauto Madal 45007 ( 10,9 toneladas),  na unidade industrial de um dos nossos 

clientes do setor siderúrgico.                   

Destacamos a capacitação técnica da equipe e os mais altos padrões de 

segurança adotados pelos envolvidos como diferenciais para o sucesso desta 

operação executada com PLANO DE RIGGING, avaliando-se as configurações dos 

guindastes, condições do ambiente e inspeções dos equipamentos e acessórios 

utilizados.                     

À equipe Elba, nossos agradecimentos e parabéns por esta conquista! 

Este case é um reconhecimento significativo por uma das experiências de trabalho 

eficiente realizado por vocês que gerou  resultados positivos e merece ser 

destacado.  Este é o caminho para seguirmos conquistando cada vez mais a 

confiança e credibilidade dos nossos clientes. 

Externamos nossos agradecimentos às demais pessoas da parte do 

nosso cliente que contribuíram oferecendo  apoio e suporte necessário, não só 

nesta operação, como em todas as  outras nas quais se faz necessário avaliar as 

condições e interferências do local.

                                                     A diretoria
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EDITORIAL

 Final do ano é um bom momento para pensarmos sobre o 

futuro que nos espera e que esperamos para as nossas vidas e o nosso 

país, principalmente após os resultados das eleições 2018, com a vitória 

de Bolsonaro contextualizada num cenário de turbulência política e 

polarização da população que se divide entre extremos ideológicos.

Apesar do aumento da confiança quanto à gradativa 

recuperação da economia brasileira por parte dos empresários após o 

resultado das eleições, as incertezas em relação às conduções politicas 

e econômicas do novo presidente que tomará posse em janeiro/19 ainda 

mantêm o Brasil num ritmo de espera. Ainda há muita expectativa quanto 

as medidas que serão tomadas, sobretudo em relação ao ajuste fiscal, 

investimento na infraestrutura e educação, à desvalorização do real, às 

linhas de créditos e reformas tão necessárias e adiadas, como a da 

previdência social e tributária, o que esfria os ânimos dos investidores. 

Sem investimentos não há oportunidade de geração de emprego, 

aumento do consumo, melhoria do ambiente de negócios e 

desenvolvimento sócio econômico. 

Há 5 anos essa crise que ainda não parou de crescer no país,  

tem nos exigido cada vez mais eficiência  – produzir ou prestar serviços 

com menor custo e atendendo mais rapidamente e qualitativamente às 

expectativas dos nossos clientes.  A era atual exige que façamos as 

coisas acontecerem com mais velocidade e qualidade, ou seja, AÇÃO 

EFICIENTE e EFICAZ!

Uma boa opção de enfrentamento desse cenário é as empresas 

e o governo terem foco numa gestão eficiente: planejamento para 

antecipar as probabilidades e reduzir os riscos;  equipes técnicas 

competentes e multifuncionais para proporem medidas alinhadas com a 

estratégia e os valores institucionais visando a resolução dos problemas 

mútuos das áreas;   organização e métodos claros para que os ciclos se 

completem com princípio, meio e fim e de modo coordenado;  

avaliações dos resultados para se padronizar o que deu certo ou  

recomeçar o ciclo para o que deu errado;  comunicação e transparência 

como forma  efetiva de  informar, dialogar, obter confiabilidade e 

engajamento com as partes interessadas e solidificar  a imagem 

institucional pública e privada;   ética visando relações  íntegras. 

A partir de uma gestão com medidas voltadas diretamente para 

os ganhos de eficiência e calcada na competência, integridade e 

inovação,  obtemos maiores chances de transformarmos o que era 

descontrole e problema, em crescimento e superação. 

Que os governos estaduais e federal  que em breve tomarão 

posse  apoiem suas gestões nesses pilares básicos de 

desenvolvimento. Que a politica econômica tome novos rumos 

realizando as reformas e os investimentos necessários e que nos 

proporcione nos próximos anos, um Brasil melhor para vivermos, 

trabalharmos e criarmos nossos filhos. Certamente os investimentos 

tenderão naturalmente a crescer, se os empresários puderem apostar 

com alguma segurança num Brasil mais eficiente.

                                                                           

A ELBA adaptou uma carretinha extensa nas empilhadeiras que realizam 

atividade de movimentação de materiais nos almoxarifados de um de seus clientes, 

proporcionando agilidade no transporte de materiais entre galpões, gerando 

significativa  melhoria no atendimento. 

 Propostas de Melhorias realizadas pela equipe de 

manutenção de uma das filiais  ELBA – Adote essa ideia!

- instalação de cancelas para restringir  o acesso de pessoas não 

autorizadas na oficina, propiciando maior segurança a todos aqueles que 

trabalham no local, devido à movimentação constante de veículos e equipamentos. 

Sobre as cancelas foram  afixadas placas  de sinalização e advertência sobre esta 

medida de  segurança 

MELHORIA CONTÍNUA

Atitudes que fazem a diferença: as boas ideias 

colocadas em prática!

 Estimulando as sugestões de melhoria, a ELBA evolui com os ganhos 

associados às mudanças positivas, pois incorpora mais segurança, 

qualidade e eficiência aos processos. A melhoria é resultado das ideias 

daqueles que  pensam  diferente, usam  a criatividade e inovam. Confira!

Que o nosso futuro aqui seja uma via de mão dupla: 

empreenderemos trabalho, pagaremos impostos, exerceremos nossos 

deveres para recebermos o que temos direito por parte do Estado: 

condições dignas de vida e progresso. 

Saúde, educação, moradia, segurança, emprego e 

prosperidade é o que desejamos a todos nós brasileiros. Feliz Natal e que 

2 019 seja um ano promissor de oportunidades e bons negócios aliados 

à ética!

A diretoria
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Para refletir:  

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança.

 Uma chave importante para a autoconfiança é o preparo.” – Arthur Ashe

GESTÃO DE PESSOAS

Relíquias da casa

Homenagem aos empregados que 

comemoram 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos de ELBA

A ELBA anualmente presta homenagem aos empregados por cada cinco 

anos de serviço prestado, ininterruptamente, agradecendo e reconhecendo a 

dedicação e contribuição diária  para que os objetivos organizacionais  sejam 

alcançados. 

Principalmente nos tempos de crise como os últimos anos que  estamos 

vivendo no país,  o esforço e a união da  equipe ELBA faz toda a diferença e é 

fundamental  para que  a empresa   se mantenha relevante no mercado e em 

constante desenvolvimento. Parabéns a todos pelo tempo de casa!

Da esquerda para direita:

Na fila atrás: O Gestor Corporativo de Operações da filial, Marcelo  Basques , 

homenageando a equipe pelo tempo de empresa,  sendo:  Wesley César Vasconcelos 

(promovido a Assistente administrativo II e  05 anos  de  Elba), Ernando Junior de Souza 

(promovido a Estoquista/Pintor), Afonso Melo Costa (10 anos  de  Elba), Geraldo de 

Paula Pereira (15 anos  de Elba), Douglas Guimaraes (05 anos de Elba ), Wagner Vieira 

Silva (10 anos  de Elba ), Ricardo Alves de Oliveira (Promovido a Estoquista/Pintor e  05 

anos  de Elba) e o Coordenador de operações  Hugo  Alexandre de Oliveira, também 

prestigiando a equipe.

Na fila da frente: Reginaldo Rebelo (10 anos de Elba ), Gervásio  Luciano 

Tavares (Promovido a Estoquista/Pintor), Fernando Nunes  Santos (Promovido a Aux. 

Administrativo), , Adair Andrade Miranda (05 Claudio Gregório Almeida (20 anos de Elba) 

anos  de  Elba ), , Esdras Arimateia   Genésio  Rodrigues de Oliveira (30 anos de Elba)

Silva Almeida ( 10 anos de Elba) e Anderson Camilo da Costa (Promovido a 

Estoquista/Pintor e 05 anos  de Elba).

- Confecção e instalação de  proteção antiqueda na vala do lavador de 

equipamentos instalado na oficina de manutenção. O dispositivo de segurança 

visa garantir que os empregados que trabalham no setor não sofram quedas ao 

transitarem em piso com diferença de nível, o que pode causar acidentes.  Os 

empregados responsáveis pelo setor (lubrificadores) foram orientados quanto à 

importância e  obrigatoriedade de manterem a utilização rotineira desta proteção no 

local e zelarem pela sua conservação.

ISC – Índice de Satisfação de Clientes

IDC – Índice de Disponibilidade Contratual

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES DO P.Q.S.E. - PROGRAMA DE
PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA ELBA

Ao centro, João 

Paulo Martins (Operador de 

Escavadeira Hidrául ica) 

completa 5 anos de ELBA.

Sentados à direita: Ana Pereira (5 anos de Elba), Guilherme Sabino (5 

anos de Elba), Marcos Antônio Pena de Souza ( 15 anos de Elba).

A equipe da matriz  

c o m e m o r a n d o   c o m  o s  

homenageados:

Sentados, à esquerda: 

Helen Nogueira (10 anos de Elba), 

Hugo Gatto (5 anos de Elba), Ilda 

Camelo (5 anos de Elba), Edilaine 

Maia (10 anos de Elba).

O ISC-Índice de Satisfação de Clientes  Geral ELBA  registra até outubro a 

média de 95,52% ( conceito ótimo + bom), sendo 11,43% ótimo e 84,09% bom.

O IDC -Índice de Disponibilidade Contratual - Geral ELBA registrou a média de 

98,42% até  outubro/18.  



Eliabner Kessley Silva Duarte recebendo treinamento de capacitação 

para ser promovido de operador de ponte rolante estoquista para o cargo motorista 

de caminhão estoquista.

Entrega de certificado: 

promoção para o cargo motorista de caminhão estoquista

Treinamento na inspeção de pré-uso diário  para verificar 

as condições operacionais do caminhão antes do inicio 

das atividades
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Motoristas e Operadores * Estrelados *

Ainda em destaque: , Aurélio de Oliveira

motorista de caminhão da ELBA, 

reconhecido pelo cliente por seu excelente trabalho!

Programa de Capacitação Profissional ELBA

Com o intuito de “coroar” o  desempenho diferenciado dos motoristas e 

operadores da  ELBA que prestam serviços de coleta externa de sucata em 

fornecedores de um de seus renomados clientes do mercado siderúrgico, 

atividade complementada pelo transporte e descarga desse material no Entreposto 

do contratante, a  Filial Contagem promoveu  em outubro a premiação daqueles 

que foram considerados DESTAQUES. 

Este reconhecimento foi comunicado  para toda a equipe ELBA desta 

filial com o  objetivo de reforçar a importância de sempre oferecermos o melhor 

atendimento às partes envolvidas no contrato, buscando a melhoria contínua e 

qualidade aos atendimentos, o que influi na satisfação do cliente.

Abaixo os Destaques de outubro que valorizam as parcerias com a 

empresa, os colegas de trabalho, o cliente e seus fornecedores integrados no 

negócio. Parabéns a eles!

               Da esquerda para direta: Aurélio Viana de Oliveira ( Motorista de 

Caminhão Garra), Marlon Ricardo de Jesus ( Motorista de Caminhão Roll-on c/ 

Implemento) Marcelo José de Paula ( Motorista de Caminhão Roll-on c/ 

Implemento), José Claudimar Costa ( Motorista de Caminhão Roll-on Roll-off), 

Ronaldo Lopes dos Santos( Operador de Escavadeira Hidráulica). 

É com grande satisfação que a diretoria da Elba divulga o certificado 

abaixo que transmite a mensagem enviada pela gerência geral de metálico deste 

cliente ao gestor de logística da Elba, compartilhando os elogios manifestados por 

um de seus fornecedores pelo excelente trabalho realizado pelo motorista de 

caminhão da ELBA, Aurélio Viana de Oliveira, durante o recolhimento de sucata de 

ferro em sua fábrica.  

   Aurélio é o primeiro à esquerda, na foto acima, segurando o certificado recebido.

O Programa de Capacitação Profissional ELBA foi criado em 2002 como 

ferramenta indispensável para proporcionar à equipe sólidos conhecimentos 

técnicos, incluindo também aspectos de qualidade, segurança do trabalho e 

preservação do meio ambiente. Os instrutores são contratados pela ELBA e 

dedicados ao desenvolvimento dos treinamentos tanto teóricos quanto práticos.

Inicialmente criado para suprir a carência de qualificação profissional do 

mercado, esse Programa se tonou ao longo dos anos, um diferencial competitivo 

da ELBA, pela capacidade de agregar valor ao negócio elevando a competência da 

equipe e a qualidade dos serviços prestados.

O foco é a formação de uma equipe de primeira linha por meio do 

desenvolvimento das competências para se obter profissionais capacitados e 

comprometidos com os corretos procedimentos operacionais e as normas da 

empresa e dos seus clientes ELBA.                    

O Programa cria a oportunidade de progressão de carreira baseada nos 

fatores desempenho, normas, capacidade individual e motivação para evoluir, 

incentivando o aproveitamento interno dos empregados, mediante oportunidade de 

vagas na empresa, com base na meritocracia.

Para a ELBA, manter sua equipe capacitada é uma das atitudes 

preventivas para garantir uma gestão eficaz, cujo objetivo é: eliminar ou reduzir 

significativamente os incidentes e acidentes, manter os equipamentos em bom 

estado de conservação, oferecer aos empregados um ambiente de trabalho 

seguro, estimular a produtividade e melhorar continuamente os processos e as 

relações dentro da organização, alcançando os resultados desejados.

Confira os resultados!

                      



Ademar Jose Fernandes, mecânico sênior, Gilson do Nascimento 

Mendes, mecânico especializado,  Marcio Antônio dos Reis e Emerson Paiva de 

Paula,  ambos eletricistas de equipamentos rodantes,  participaram do Treinamento 

de Manutenção de Manipulador de Materiais LH 30 (RT071C-18), realizado no 

Centro de Treinamento Liebherr em Guaratinguetá-S.P. 

O conteúdo programático contribuiu para aperfeiçoar o conhecimento 

dos participantes e assim, elevar a qualidade das intervenções mecânicas e 

elétricas realizadas neste modelo de equipamento pela equipe Elba.
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A importância de se utilizar os três pontos de apoio para 

subir no caminhão visando proteger os membros do 

corpo e evitar acidentes como queda ou torções.

Treinamento para recém contratados - capacitação para 

motorista de carreta e operador polivalente/estoquista 

Treinamento teórico                                                                                       Treinamento prático-Verificação do nível 

do óleo do motor, hidráulico e de arrefecimento

Utilização do tensinador de corrente Os cuidados com o transporte de

 peças diversas

Treinamento de capacitação para operador polivalente 

recém contratado

Treinamento  na área com acompanhamento

  do operador padrinho

Realizando o pré – uso conforme orientações

  do operador instrutor                                                                                                         

Treinamento de Manutenção de Manipulador de

 Materiais LH 30-Liebherr

Curso de RIGGER COM ÊNFASE EM PLANOS DE RIGGING

 A Elba vem se aperfeiçoando na  prática de execução de Planos de 

Rigging e ampliando o número de profissionais capacitados e habilitados para 

realizá-los, sendo uma ferramenta indispensável na prevenção de acidentes em 

atividades de elevação de cargas, o que foi reconhecido com a conquista do prêmio 

TOP CRANE 2018, categoria case – içamentos em siderurgia (vide matéria da 

capa).

Damos os parabéns aos profissionais que foram aprovados no Curso de 

RIGGER COM ÊNFASE EM PLANOS DE RIGGING ministrado de 6 a 10/08 pela 

empresa Crane Engenharia.

Na foto à  esquerda, Rafaela Costa (Técnica de segurança)   e  Tiago Nery (Encarregado de 

içamento de cargas) e na foto à direita, Alverino da Silva (Operador instrutor pleno),  com os certificados de 

participação no Curso de RIGGER.

Entrega de certificados de treinamento de capacitação

 para os empregados promovidos

Nas fotos,  o Gestor de Operações, Felipe Parussoli , entregando os certificados para 
os empregados, sendo:   na foto  à esquerda, Jesus Pereira de Azevedo promovido a Operador de 
Carregadeira Pátio e  na foto  à direita, Heverson Cristiano Pereira promovido a Operador de 
Ponte Rolante.

Da esquerda para direita: André 
Luiz da Silva promovido a Líder de Descarga de 
Metálicos; Fernando Alvim promovido a 
Operador de ponte rolante; Nazo dos Santos 
promovido a Operador de Maquina de Corte; 
Jorginho Delfino promovido a Operador de 
Escavadeira Hidráulica de Planta; Maycon de 
Oliveira promovido a Soldador; Edson 
Guimarães promovido a Operador de Maquina 
de Corte; Marcelo de Paula promovido a 
Mecânico Especializado. 

À frente do lado direito da foto, o 
Gestor de Operações Felipe Parussolie, ao seu 
lado esquerdo, o Operador Instrutor Pleno, Luís 
Sergio de Cartro, parabenizando a equipe pela 
conquista das promoções de cargos e 
contribuição na busca da excelência com 
segurança. 

À  direita o Gestor de 
O p e r a ç õ e s ,  F e l i p e  P a r u s s o l i  
parabenizando os empregados pela 
conquista das promoções para o cargo 
Coordenador  de  Descarga de  
Matálicos. 

À partir da esquerda: Pedro 
Henrique Alvim, Robert Samuel dos 
Santos  e Hugo Saber da Silva. 
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Curso NR-11, NR-12 

& Direção Defensiva  Seguras

Joaquim Elias Soares - motorista de caminhão báscula, Vilmar Alves 

Farias - operador de escavadeira hidráulica e Rafael Magnun de Oliveira - operador 

supervisor,  participaram dos cursos, ministrados pela  Safety consultoria e 

assessoria em segurança, sendo:

- Direção Defensiva  realizado  no dia  24/09/2018. Os operadores da Elba tiveram 

a oportunidade  de reverem alguns conceitos que já conheciam devido à prática 

profissional e também de aprenderem mais sobre como prevenir  os perigos e 

afastar os possíveis acidentes de trânsito, além de receberem informações úteis 

sobre primeiros socorros. 

- NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de  Cargas) e 

NR12  (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), Prática na 

operação de Escavadeira Hidráulica, realizado em  25 e 26/09/18 e Prática na 

operação de Caminhão Bruck, realizado  nos dias 27/09 e 01/10/2018.

Os participantes concluíram os cursos com bom aproveitamento, 

receberam os certificados e estão aptos a exercerem suas atividades com a 

qualificação requerida e conscientização dos itens fundamentais para a segurança 

no trânsito e nas operações realizadas durante os  serviços prestados pela ELBA ao 

cliente deste contrato. 

PSD - Programa de Segurança e Desempenho ELBA

Há 10 anos o PSD vem se solidificando como valiosa ferramenta de 

gestão de pessoas utilizada para estimular a prevenção de incidentes/acidentes,  

identificar e inibir os atos abaixo do padrão e implantar ações visando melhorias e 

evolução no desempenho e resultado, eliminando-se riscos que possam afetar a 

saúde,  segurança e produtividade das pessoas.  

As pontuações obtidas pelos empregados são conquistadas pelos 

registros que eles fazem de Recusa de Trabalho em Situação de Risco, 

Desvio/Hipótese de Acidente e Proposta de Melhoria, devidamente aprovados pela 

gerência, desde que não tenham ocorrência de atos abaixo do padrão, o que leva à 

perda de pontos.

A cada 3 meses as gerências das filiais ELBA realizam o fechamento do 

PSD no sistema onde as ocorrências são lançadas para analisarem o desempenho 

individual dos empregados, verificando aqueles que  melhoraram ou pioraram o 

desempenho, bem como os reincidentes em perda de pontuação.

Os empregados que atingem as metas são eleitos DESTAQUES EM 

SEGURANÇA e premiados conforme critérios estabelecidos; aqueles que têm baixo 

desempenho participam de reuniões coordenadas pelas gerências. O objetivo é 

conscientizar a equipe sobre o valor das regras e dos objetivos da ELBA em relação 

à segurança e qualidade de vida no trabalho.

A cultura do Comportamento Seguro cumpre o seu propósito na medida 

em que agrega valor para a empresa, os empregados, seus familiares e a 

comunidade, preservando a integridade física e a saúde das pessoas.

Parabéns aos Destaques De Segurança por se diferenciarem pelo 

comprometimento com a SEGURANÇA em busca do ZERO ACIDENTE!

Destaques de Segurança e Desempenho:

  Eles são exemplo

Rodrigo Miranda, que exerce o cargo de Eletricista Especializado, foi o 

destaque no Programa de Segurança e Desempenho 18 da Filial Contagem por ter 

realizado 15 registros de situação de Desvios que foram aprovados pelo 

SESMT/GERENCIA e 2 Proposta de Melhorias. Ele recebeu o certificado e 

premiação pelo resultado. O evento foi encerrado reforçando a todos sobre a 

importância dessa ferramenta no que tange a identificação e eliminação de 

condições e/ou atos inseguros, contribuindo com um local de trabalho cada vez 

mais seguro.

  Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do trabalho - SIPAT

Anualmente a  Elba juntamente com seus clientes promovem a SIPAT- 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes para os empregados de ambas as 

empresas, tendo como conteúdo programático a apresentação de palestras sobre 

saúde e segurança, oficinas  e premiações com brindes diversos. O objetivo é  

disseminar para todos os participantes a conscientização sobre o comportamento 

seguro e a  prevenção  da saúde e dos  acidentes. Confira!

Eduardo Gonçalves de Lima foi Destaque no Programa de Segurança e 

Desempenho 19 da Filial Contagem por ter realizado 21 registros de Desvios 

aprovados pelo SESMT/gerência.

Ronaldo Teodoro de Araújo, foi Destaque no Programa de Segurança e 

Desempenho 32 da Filial Ipatinga por ter realizado registro de 103 Desvios 

aprovados pelo SESMT/gerência

Renato Coelho (Técnico de 

Segurança do Trabalho) recebendo a 

massagem quick.

A apresentação de um 
ilusionista que  utilizou  truques de 
mágica para demonstrar  os perigos do 
não uso dos EPIs (Equipamentos 
Proteção Individual).
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A SEGURANÇA é um valor para quem ama a vida

Em 08 de outubro foi iniciada mais uma Campanha de Segurança 

promovida por uma das filiais  ELBA, desta vez com foco na obrigatoriedade do 

uso de Equipamentos de Proteção Individual- EPI´S e a importância das ações de 

prevenção da segurança no trabalho para a qualidade de vida.

A campanha está sendo coordenada pelo Engenheiro de Segurança no 

Trabalho desta filial, Alexandre Duarte, juntamente  com o cliente e está 

envolvendo lideranças de outras empresas que também atuam nesta usina, 

disseminando assim, a segurança compartilhada. Os relatos de experiências e 

apresentações sobre o tema estão sendo realizados durante todos os turnos de 

trabalho da Elba com o objetivo de  abranger o maior numero possível de 

empregados na multiplicação desses conhecimentos.

 Na foto abaixo, ao centro, o gestor de operações desta filial Elba, Felipe 

Cardoso, deixou marcada em sua participação as seguintes palavras: 

“Acreditamos que conscientizar é a melhor forma para inibir acidentes, valorizando 

a vida, o trabalho seguro e o retorno saudável de cada empregado ao final do turno 

para a sua família”.

SAÚDE

A partir de 25/08/18 os empregados da ELBA, beneficiários da Promed, 

passaram a ser atendidos pelo Hospital Vera Cruz, na Av. Barbacena 653, Barro 

Preto- Belo Horizonte.Tel: 3290-1000.

Além da excelência no atendimento, o hospital funciona com 

especialidades disponíveis 24 horas: clinica médica, cardiologia, cirurgia geral, 

neurologia, ortopedia e traumatologia.

ELBA & PROMED

Responsabilidade Social

A ELBA adota a conduta de aliar a gestão do negócio 

à qualidade do relacionamento que estabelece com os seus 

diversos públicos, implementando ações que visam a 

promoção da inclusão e o desenvolvimento sócio - 

ambiental, gerando valor para a sociedade e as partes 

interessadas. 

                      Boas atitudes melhoram o mundo!

Programa Jovem Aprendiz

O primeiro emprego é um passo muito importante na vida dos jovens 

entre 14 e 24 anos.  Iniciar a vida profissional ingressando numa empresa sólida e 

reconhecida no mercado é o principal objetivo de todos eles.  A Elba contribui para 

a promoção da inclusão social e formação técnico-profissional de jovens, 

oferecendo oportunidade da primeira experiência com diversas atividades de 

escritório e serviços administrativos. 

Participantes do Programa de Aprendizagem Profissional 2018 



NOSSOS PARCEIROS
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MantiqueiraMantiqueira
RECAUCHUTADORA

AV.31 DE MARÇO, 1731
CEP: 36302-016 - SÃO JOÃO DEL REI - MG

www.mantiqueirarecauchutadora.com.br
Tel.: (32) 3371-7800

GRUPO

31 2104-1800
www.tracbel.com.br

www.ypirangafiltros.com.br
Tel.: (31)3429-2050

AV.PORTUGAL, 4262
31710 - 400 - BELO HORIZONTE, MG

(31) 3462-9700

INDUSTRIA MECÂNICA

Usinagem, Fabricação de Peças e 

Recuperação em Geral

Av. Marcelo Diniz Xavier, 350 - Califórnia - Belo Horizonte - MG

Cep: 30855-075 Telefax: (31) 3393-2266

E-mail: gerente@duartec.com.br - Site: www.duartec.com.br

Informativo Elba - Nº 61 - DEZEMBRO - 2018

Matriz - elba@elba.com.br - Tel: 55 (31) 3555-2600 - Rua Lecy Gomes Barbosa, 110, Galpão 01, Sala 01 e 02

Bairro Distrito Industrial do Vale do Jatobá - Belo Horizonte/M.G. - CEP - 30.664-004

www.elba.com.br

Case‐FiatAllis‐HW/Dresser‐Hyundai –JCB

Michigan‐New Holland‐ Randon‐SEM‐Volvo

Peças: Clark –

 

Hyster‐ Yale

(31) 3479‐7300 ‐ BH/MG

TADANO BRASIL 
Equipamentos de Elevação LTDA.

Avenida Angélica, 2491 - Conjunto 77

São Paulo - SP - CEP 01227-200

website: br.tadano.com

USE A CABEÇA E FAÇA O CERTO PARA O MEIO AMBIENTE!

Pequenos gestos fazem grande diferença!

Para  cumprir um dos objetivo da POLÍTICA DA QUALIDADE, SEGURANÇA,  MEIO 

AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL ELBA, semanalmente a empresa divulga 

mensagens sobre meio ambiente, ética e textos motivacionais para todos os empregados 

com acesso a computador. Confira!

A Ética no trabalho

A ética orienta não apenas o teor das decisões (o que devo fazer) como também o 

processo para a tomada de decisão (como devo fazer). A adoção de princípios éticos e 

comportamentais reflete o tipo de organização da qual fazemos par te e o tipo de pessoa 

que somos.  Para que seja ético no trabalho é preciso antes de tudo ser honesto em 

qualquer situação, nunca fazer algo que não possa assumir em público. Boa reflexão!

+55 (11) 4772-0222
e-mail: sales.tbl@tadano.com


