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pausa para o café
QUAL O NOSSO PROPÓSITO? - Natalie Erbschwendner - Diretora Financeira
A vida hoje é uma corrida frenética para tentar equilibrar trabalho, família, obrigações, lazer e, claro, saúde! No
turbilhão de ações, demandas e pensamentos do dia a dia, será que paramos para pensar qual é o foco de tudo?
Na avalanche do dia a dia, será que estamos nos perguntando qual é a essência que buscamos? Qual o nosso
propósito afinal? Qual o seu propósito? Já se fez esta pergunta hoje?
Todos nós temos que ter um propósito, ou ao menos buscá-lo. E quando falamos em uma perspectiva corporativa?
Qual é o propósito de uma empresa? Muitas delas nascem de várias ações e intenções sem planejamento e tudo
um pouco desconexo. E quando deram certo, e aí? O modelo do passado será o mesmo do futuro?
Pense em uma missão, visão e nos valores. Será que o propósito de uma empresa é produzir por produzir? Vender por Vender? Dizer por
dizer que satisfaz seu Cliente? Não, não queremos pensar assim. A PUR também busca seu propósito através de uma missão, visão e
valores. Queremos trazer inovação e fabricar equipamentos que gerem valor para o cliente. O que gerar valor significa? Hoje em dia,ter
um telefone que apenas “telefona” para as pessoas é o suficiente? Teria o mesmo valor um telefone que te conecta com o mundo através
de várias mídias, monitora seu batimento cardíaco, indica quantos quilômetros você caminhou em um dia, indica quantos minutos você
gastará em uma rota específica?
Gerar valor é entregar algo a mais. Não é entregar apenas um produto que funciona. Isto é básico. É estar junto do cliente sempre. Cuidar
para gerar confiança! Uma visão de transformar a percepção dos clientes que a empresa é um centro de excelência de qualidade de
produtos e de soluções. E que este propósito sobreviva às pessoas! O propósito de uma empresa não é personificado, mas organizacional,
devendo ser alinhado com todos os colaboradores. Queremos além de produtos de qualidade, constituir confiança, garantir presença
contínua e gerar valor para o cliente. Como? Dando-lhe as informações que precisa. Já pensou quais delas o seu cliente mais precisa? Às
vezes, nem ele mesmo pensou nisto. Ajude-o, seja e faça a diferença. Voltando para você, indivíduo, já pensou no seu propósito?
No turbilhão de acontecimentos do nosso dia a dia, qual é a essência daquilo que você busca? O seu propósito cria valor para o local que
você vive e as pessoas que você convive? Você considera positiva a atitude de agregar valor para as pessoas ao seu redor? Você acredita
que a valorização deles seria positiva para sua própria valorização?
QUAL É O SEU PROPÓSITO?
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ÁFRICA - ELECTRA MINING EXHIBITION 2016
Marcus Vinícius de P. Silveira

feira internacional de mineração EM Parauapebas

Na busca contínua por
melhorias
no
processo
produtivo,
inovações
e
conhecimento, a PUR esteve
presente entre os dias 05
e 23/09/2016 na cidade de
Joanesburgo na África do Sul,
onde teve o prazer de participar
do evento Screening Workshop na Multotec e da Electra Mining
Exhibition 2016. Foi muito enriquecedor cada informação sobre
os processos industriais na mineração, elétrica, transporte,
mecânica e indústrias relacionadas, solidificando as parcerias e
desenvolvendo novos negócios e clientes.

A PUR marcará presença na 1º feira de mineração que será
realizada em Parauapebas entre os dias 23 e 26/11/2016.
É a PUR mais uma vez contribuindo para o crescimento do
setor.

EM MÃOS SEGURAS

DIÁRIO DA QUALIDADE

TREINAMENTO DA BRIGADA
João Henrique da S. Rodrigues

TRANSIÇÃO ISO 9001
Ana Carolina Silva Couto

O SESMT da PUR realizou no primeiro semestre deste ano o
Treinamento de Reciclagem da sua Brigada de Incêndio.

A PUR Equipamentos iniciou em setembro de 2016 o processo de
transição da NBR ISO 9001 na nova versão, que foi atualizada em
2015. As etapas para o processo de transição consistem em:
- Treinar a área de Sistemas na nova versão da ISO 9001
(já realizado);
- Levantar as ações necessárias para adequação;
- Replicar a todos da empresa as novas reestruturações que
deverão ser feitas para atender os novos requisitos da norma;
- Atualizar os documentos do Sistema de Gestão;
- Auditar internamente a adequação do Sistema de Gestão na
nova versão da norma;
- Solicitar auditoria externa junto ao órgão certificador.

O treinamento foi ministrado pelo Instrutor de Treinamentos do Corpo
de Bombeiros Militar de MG, Sargento Haroldo Sena Otoni, que trouxe
sua experiência para compartilhar com nossos brigadistas.
Os brigadistas participaram de forma envolvente durante o treinamento
e todos se empenharam em melhorar a sua capacitação.
O objetivo da missão foi de atuarem em uma situação de emergência
dentro do seu local de trabalho, utilizando de forma adequada e eficiente
os equipamentos de proteção e combate ao incêndio e primeiros
socorros disponíveis na empresa, fator de extrema importância para
a preservação das vidas dos colaboradores e a proteção dos bens
patrimoniais da PUR.
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INVENTAR É PRECISO
Sistema de Adaptação Troca Fácil
Marcus Vinícius de P. Silveira

No intuito de otimização do processo, focado em melhorias,
diminuição de custos e garantindo a qualidade dos raspadores,
a PUR desenvolveu um Sistema de Adaptação Troca Fácil para
Raspadores Primários para ser montado nos raspadores já
instalados no cliente e em correias que ainda não possuem
raspadores.
O equipamento ficou leve e traz uma grande vantagem em função
do encaixe do refil, cuja patente é de concessão da PUR, que é a
possibilidade de instalar e trocar os Refis de raspagem de forma
vertical.
Os Raspadores Troca Fácil podem ser instalados utilizando
o acionamento Semi Automático com três regulagens ou
acionamento automático, que não precisa de regulagem durante
o início e fim de vida útil das lâminas.
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Conjunto misto de impacto
O Conjunto Misto de Impacto
é um sistema de impacto que
utiliza em sua montagem,
cavaletes com pistas de
impactos e cavaletes de
roletes de impacto, a serem
instalados de forma alternada,
perpendiculares ao transportador de correia nos pontos de
carregamento e transferência, gerando estabilidade do material
transportado, sem comprometer a estrutura metálica nesses
pontos, promovendo absorção do choque resultante de impacto
e transportando a correia sem produzir aquecimento, pois o
deslizamento da correia ocorre com o mínimo atrito, mesmo em
transportadores de alta velocidade.

- Maior vida útil (VALE: 7 anos em tambores das plantas TR15230 e TR152-33 de Carajás);
- Maior eficiência comparado ao revestimento cerâmico com
borracha;
- Pela maior vida útil do revestimento e pela grande redução
de intervenções por pequenos reparos, o custo efetivo total do
produto é mínimo em função da redução dos materiais auxiliares
e de homem hora empenhados na manutenção;
- O revestimento cerâmico gera tração entre a polia e a correia
que supera o revestimento com borracha em aplicações
molhadas e secas, não permitindo deslizamento e permitindo
maior vida útil da correia;
- Uma seção de cerâmica danificada pode ser reparada garantindo
a qualidade original. Danos em revestimento cerâmico com
manta de borracha, por sua vez, são mais difíceis de solucionar
e a secção reparada continua sendo uma área frágil.
É a PUR buscando a melhoria contínua dos processos e a
satisfação dos clientes.

ACONTECEU
PRIMEIRO CAFÉ COM O RH
Cláudia Ap. Maciel Senra

O conjunto opera utilizando a melhor condição das pistas na
absorção do choque resultante do impacto e a melhor eficiência
dos roletes rotativos.
Tanto no cavalete de roletes de impacto quanto no cavalete de
pistas modulares de impacto, a instalação e a manutenção são
facilitadas, pois seus suportes de sustentação são telescopados
de forma bipartida sobre uma base de perfil metálico.

Revestimento Cerâmico de Tambor

Revestimento cerâmico de tambores de acionamento e retorno
de correias transportadoras, com os seguintes benefícios:

No dia 02 de Setembro de 2016 aconteceu o 1º Café com RH
da empresa PUR. O evento teve como tema “Inovação”, onde
refletimos sobre a necessidade de todos se adaptarem às novas
demandas e exigências do mercado focando na importância
das mudanças. Contamos com a presença de toda fábrica e do
administrativo.

A TODO VAPOR

DE TIRAR O CHAPÉU

A PUR NO SEGMENTO DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL
Marco Antônio de Albuquerque Santos

A UNIÃO FAZ A FORÇA
João Batista de Oliveira

Há um ano, a PUR iniciou a implantação de um novo departamento de
eletrônica, visando a entrada no segmento de eletrônica industrial. Neste
ramo de atuação, a PUR tem como premissa o desenvolvimento e a
fabricação, sob encomenda, de sensores e equipamentos eletrônicos
customizados, para aplicação em locais com condições ambientais
extremas ou hostis, comumente encontradas em ferrovias, siderurgias,
metalurgias e mineradoras.

A PUR busca em todos os fornecedores, independente dos
valores negociados, um parceiro de compromisso que agrega
mais qualidade aos produtos oferecidos aos nossos clientes.
Desta forma hoje não irei tirar o chapéu apenas para um
fornecedor parceiro, mas sim para todos aqueles que de alguma
maneira contribuem para continuarmos neste crescimento,
oferecendo sempre produtos cada vez melhores e contribuindo
para nosso desenvolvimento.
Contamos com os esforços de todos para que esta parceria com
cada fornecedor seja cada vez mais forte e justificada pelo bom
trabalho.

Em conjunto com os clientes, a PUR se propõe a projetar e fabricar
soluções ainda não disponíveis no mercado, tornando os seus sistemas
de automação e controle mais confiáveis, disponíveis e seguros, dentre
tantos outros benefícios.
Como maiores diferenciais, a PUR oferece:
- Equipamentos 100% nacionais, fabricados e montados na sua fábrica
em Contagem/MG;
- Preços com base em moeda local, não variáveis com o câmbio do dólar;
- Equipe de assistência técnica full time, residente nas diversas regiões
do Brasil;
- Equipe de eletrônica com grande experiência, tendo protagonizado
projetos de sucesso implantados e em operação em diversos clientes
pelo Brasil;
- Equipamentos projetados e construídos com o propósito de permitirem
fácil manutenção.
É a PUR a TODO VAPOR rumo a novos mercados e oportunidades,
maximizando o seu valor.

jÓia da casa
RECONHECIMENTO E DEDICAÇÃO
Cláudia Ap. Maciel Senra
José Márcio, 59 anos, casado
há 16 anos, pai de 2 filhos e avô
de 2 netos entrou para o time
da PUR no dia 07/07/1998, há
18 anos atrás, ainda na avenida
Portugal, em Belo Horizonte. Foi
inicialmente contratado como
auxiliar de produção, trilhando
sua carreira na empresa e hoje é
líder do setor de acabamento. O
mesmo relata que é eternamente
grato pela oportunidade que teve na PUR em um momento tão
difícil da sua vida, e que aprendeu muito na empresa e sabe que
tem muito a aprender ainda.
Time: Atlético-MG;
Um livro: Bíblia Sagrada;
Um lugar que quer conhecer: Pantanal
Um objetivo: Ter um sítio para descanso com a família
Um passatempo: Curtir a família, no quintal debaixo do pé de
manga e ouvindo sertanejo de raiz
Quem seria por um dia? Eduardo Costa
Contemplamos nessa edição José Márcio, em reconhecimento
ao seu envolvimento e engajamento com o Programa
Comunique. Foi o profissional da Produção com o maior
número de abertura de Comuniques nos anos de 2015
e 2016. Parabéns José Márcio por toda a contribuição
com a Segurança no Trabalho. Seu comprometimento foi
fundamental!

PUR Equipamentos Industriais
Av. Geraldo Rocha, 1300 - Chácara Cotia - Contagem - MG - Brasil - Cep.: 32.183-054
Tel.: 00 55 . 31 3045 - 8222 - Fazx.: 00 55 . 31 3045 - 8224
www.pur.ind.br - e-mail:pur@pur.ind.br
Este informativo é feito com muito carinho por funcionários da PUR, passando a sua percepção do dia a dia da emrpesa

