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Homenagem aos funcionários que completam
de empresa

15 e 20 anos

Aniversário da Micromazza - 23 ANOS

No dia 29 de Abril de 2016, a Micromazza promover um
jantar de homenagem aos funcionários que completam 15

e 20 anos de serviços prestados à empresa no ano de 2016. O
Jantar foi realizado na Cantina do Lenzi em Nova Prata.

Funcionários homenageados - 15 ANOS
Ademar Antonio Servelin - Fundição
Cassiano Luiz Pellegrini - Vedação
Cláudio Montemezzo - CQ
Cléber Guidolin - Centrifugação
Daiane Brancalione - Vendas
Ilário Modelski - Centrifugação
Juliano Rebelatto - Usinagem
Juraci Justino dos Passos - Solda
Paulo César Pessuto - Usinagem
Rosiléia Ribeiro Cardoso - Usinagem
Sérgio Lopes de Souza - Fundição
Silvano Luis Pedron - Usinagem
Valdecir Cenci - Usinagem
Valdemir Marchesini - END - Ensaio Não Destrutivo

Funcionários homenageados - 20 ANOS
Ivo Brancalione - Mont. Válvulas
Márcio Omizzolo - Usinagem

No dia 1 de Abril a Micromazza completou 23 anos. Neste
período a empresa enfrentou dificuldades, crises, mas

mesmo frente as turbulências investiu em equipamentos,
qualificou pessoas e se desenvolveu. Desenvolveu novos
produtos, novos mercados, foi em busca de seu diferencial.

Somente uma empresa sólida como a Micromazza, que
batalha para atingir seus objetivos consegue alcançar os
resultados estabelecidos.

Para comemorar a data de aniversário foi servido um
almoço especial, com churrasco, buffet de saladas, refrigerante
e torta.

Queremos parabenizar todo o quadro de funcionários
da empresa por esta data. Sem o trabalho, competência,
dedicação e esforço diário de todos não estaríamos aqui.
JUNTOS SOMOS UM GRANDE TIME!



Entrevista

02

Expediente

Comitê de Comunicação:

Josiane Frigo - Vendas/Microfusão
Salete Tessaro - Vendas/Válvulas
Diógenes Teles - Engenharia
Rochele Minozzo - RH
Marinez Zilli - Segurança
Marina Porta Dalmas - Wenmazza

Jailson de Lima Bezerra - Centrifugação

Abrimos este espaço para conhecermos nossos colegas
de trabalho que migraram de outros estados e países.

Nome:

Setor:

Cidade de origem:

1. Qual sua antiga ocupação?

2. A quanto tempo está na empresa?

Juscinei Santos
Centrifugação

Miradouro - Minas Gerais

Trabalhava com agricultura

Estou trabalhando na Micromazza há 3 anos.

Buscar melhores oportunidades de trabalho e vida e
também novos desafios.

Pretendo continuar vivendo aqui, pois foi aqui que obtive

minhas conquistas. Construi minha família, comprei meu

carro e pretendo também comprar minha sonhada casa

própria.

Uma das coisas que mais observo é a limpeza e organização

da cidade. A gastronomia também é diferente, o churaasco,

polenta e a sopa de capeletti.

Sim, sinto saudade de meus parentes que vivem na minha

cidade Natal. Felizmente minha família construi aqui e

estão diariamente comigo.

3. O que motivou sua saída de Minas Gerais?

4. Pretende continuar vivendo aqui ou tem planos de

voltar à Minas Gerais?

5. Quais as diferenças culturais observadas em relação a

cidade onde você vivia e Vila Flores ?

6. Você é uma pessoa feliz mesmo vivendo longe da

família?

REFLEXÃO

Criação e Diagramação: Rosielle Stocco - Marketing

Impressão: Gráfica Monarca - Tiragem: 250 exemplares

Fotos: Comitê de Comunicação

Mural - Cantinho da Segurança

Homenagem às mães

Há diversas teorias sobre como teria surgido o Dia das
Mães, que, inclusive, variam de país para país. O

fundamental é compreender que, no fundo, a data tem uma
única função: homenagear a pessoa que traz à luz uma pessoa e
que, independente da situação, sempre está ao lado de seus
filhos. Aliás, é bom lembrar que mãe também é aquela que,
mesmo não sendo parente biológico, trata com o mesmo amor
e carinho aqueles que escolheu educar e criar – um laço por
vezes tão ou mais forte que o sanguíneo.

O Grupo Micromazza homenageou as mamães pela
passagem do Dia das Mães com uma linda violeta e um
mensagem.

Convidamos as todos os colegas a compartilhar as
informações e notícias expostas no CANTINHO DA

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE, pois semanalmente terão
novidades, portanto fique por dentro dos assuntos referente a
esta área.

Este local se encontra na entrada da empresa.
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Você sabe o quanto paga de impostos nos produtos
e serviços que consome?

Grupo Micromazza finaliza a entrega de equipamentos
destinados ao Projeto MV-29 da MODEC

A Lei do Imposto na Nota (Lei nº 12.741/12, de 8 de dezembro
de 2012) nasceu com o intuito de informar ao cidadão o

quanto representa a parcela dos tributos que paga a cada compra
realizada.

Assim, todo estabelecimento que efetuar vendas
diretamente ao consumidor final está obrigado a incluir nos
documentos fiscais ou equivalentes os impostos pagos, valores
aproximados e percentuais.

Como consumidores finais incluem-se as pessoas físicas
ou jurídicas que adquirem produtos ou serviços, por exemplo, para
consumo próprio, materiais de uso ou consumo e ativo
imobilizado.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
optantes do Simples Nacional podem informar apenas a alíquota a
que se encontram sujeitas nos termos do referido regime. Além
disso, devem somar eventual incidência tributária anterior (IPI,
substituição tributária, por exemplo). Para o MEI, é facultativo
prestar essas informações.

1 - Os cupons e notas fiscais referentes à venda de mercadoria e
Principais pontos da lei:

serviços devem informar o valor aproximado dos tributos federais,
estaduais e municipais, cuja incidência influencia na formação do
preço final;
2. A apuração do valor dos impostos deverá ser feita em 3 campos
(um por ente) com a soma das cargas tributárias aproximadas que
incidem sobre cada mercadoria ou serviço, separadamente,
inclusive nas hipóteses de regimes jurídicos tributários
diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores
de serviços, quando couber.
3 – As informações podem estar em painel afixado em local visível
do estabelecimento comercial. Elas serão em percentual sobre o
preço a ser pago, quando se tratar de tributo com alíquota ad
valorem (sobre valor) ou em valores monetários (no caso de
alíquota específica).

O cartaz deve individualizar a carga tributária por
produto, ou opcionalmente, agrupar mercadorias que possuam
carga tributária análoga. Aquelas que não prestarem a informação
ao consumidor estão sujeitas a auto de infração. Deverão constar
os seguintes impostos: sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS), Sobre Serviços (ISS), sobre Produto Industrializados (IPI) e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

No mês de maio/2016, o Grupo Micromazza finalizou a
entrega de equipamentos destinados ao projeto MV-29

da MODEC - empresa especializada em engenharia,
suprimento, construção e montagem de sistemas de produção
para a indústria de petróleo e gás natural. As peças produzidas
serão utilizadas na construção do FPSO Cidade de Campos dos
Goytacazes e foram entregues no Estaleiro Brasfels em Angra
dos Reis/RJ.

Foram fornecidas 2.888 válvulas entre as empresas
Micromazza e Wenmazza em diversos diâmetros e classes de
pressão, nos materiais aço carbono, aço duplex e aço inox.
Muitos destes equipamentos possuíam características
especiais como fire-safe e emissões fugitivas, o que exigiu a
elaboração de inúmeros novos projetos para atender à

demanda desejada. Os pedidos ainda contaram com exigência
de conteúdo nacional, em muitos casos de até 90%, o que foi
devidamente atendido.

Foi um grande desafio para o Grupo atender a todas as
exigências estipuladas neste projeto, porém, ao final, foi
compensatório o fato de sabermos que as empresas estão
potencialmente preparadas para acolher as demandas do
mercado de acordo com as suas capacidades.

O sucesso no fornecimento destes pedidos deve-se ao
excelente trabalho realizado individualmente em todos os
departamentos envolvidos no processo, onde cada
colaborador pôde dar o seu melhor, contribuindo no
desenvolvimento de produtos diferenciados e de excelente
qualidade. À toda equipe, nosso sincero parabéns!
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5 de Junho - Dia do Meio Ambiente

REDUZA - RECICLE - REUTILIZE - Assim o planeta respira mais!

No dia 5 de junho é comemorado em todo o mundo o Dia do

Meio Ambiente e da Ecologia, o dia é dedicado a

apresentar soluções de preservação do meio em que vivemos,

são realizados protestos de várias formas, em especial

campanhas de limpeza das cidades. O objetivo das

manifestações é o de conscientizar os políticos para os

problemas e as necessidades imediatas.

O meio ambiente e a ecologia sempre foram focos de

preocupação do homem, porém, a preocupação hoje é bem

maior, já que o meio ambiente encontra-se bastante degradado

em consequência de queimadas, desmatamentos e exploração

ilegal e desordenada dos recursos.

A questão ambiental é um dos assuntos que consegue

igualar a população mundial, quando o assunto é relacionado a

problemas ambientais, todos se unem em prol de um mesmo

objetivo: tentar salvar o que resta do nosso planeta, cuidar para

que o meio ambiente possa se recuperar. Para isso, vários

acordos foram criados com a finalidade de salvar o meio

ambiente. Em meio a diversas soluções apresentadas está a

exploração sustentável, onde se promove o mínimo de impacto

possível, mas para se tornar viável é necessária a

conscientização da população e investimentos na área de

proteção ambiental.

Cada um pode fazer a sua parte dispondo-se a

preservar a natureza, garantindo um futuro de qualidade às

gerações futuras.

LEMBRE-SE: Quem preserva o MEIO AMBIENTE

preserva a VIDA .....

O Grupo Micromazza visando a preservação do MEIO
AMBIENTE está tomando medidas importantes como:

Como a PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE começa na
NOSSA CASA, a empresa liberou para todos depositarem na
lixeira, e após será dado o devido destino.

Disponibilizou uma lixeira para coleta de pilhas e
baterias de celular (usado) na portaria.

As pilhas e baterias são compostas por elementos
químicos muito perigosos, como mercúrio, cádmio, níquel,
zinco, manganês e chumbo. Esses elementos podem causar
doenças, contaminação do solo, além da perda de memória,
irritações na pele, entre outros.

No Brasil, são produzidas cerca de 800 milhões de
pilhas por ano, sendo que cada uma pode contaminar o solo por
aproximadamente 50 anos.

* Geramos o resíduo de casca cerâmica +/- 6m por
semana. Visando o reaproveitamento e a redução de custos, a
empresa está utilizando a casca cerâmica para fazer blocos para
utilização em geral. Este processo está em fase inicial, de teste.
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ESPAÇO SOCIAL  - Nascimento Palestra sobre Fundição por
Centrifugação no IFRS

Micromazza inicia fornecimento à Siderúrgica CSN

Participação da Micromazza na FEIMEC 2016

Nome:

Mãe:

Pai:

Data de nascimento:

Maira Mignoni

13/05/2016

No dia 25/04/16, a convite do professor Cleber, o
EngºJailson De Lima, realizou uma palestra para uma

turma de 20 alunos, do curso de Tecnólogo em Metalurgia
sobre fundição por centrifugação, no Instituto Federal do Rio
Grande do Sul.

O principal objetivo da palestra foi divulgar a inovação
na indústria.

No mês de maio a Micromazza recebeu a visita do Técnico da
CSN Emílio Esquerdo. Durante a visita foram aprovados as

seguintes peças: primeiro conjunto radiante centrifugado e o
rolo laminador.

Com a aprovação do técnico, a Micromazza é a segunda
empresa qualificada como fornecedora do Grupo da CSN. Sendo
assim, está se abrindo uma grande oportunidade de
fornecimento de novos produtos centrifugados para as demais

A empresa Micromazza participou da FEIMEC, Feira
Internacional de Máquinas e Equipamentos, entre os dias 3

e 7 de maio de 2016. O evento foi organizado pela ABIMAQ,
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos,
sendo realizada em São Paulo no Expo Exhibition and
Convention Center.

A Micromazza acredita que para aumentar as vendas
em um ano de instabilidade econômica, tornam-se necessárias
ações inovadoras, ampliar a carteira de clientes e abrir novos
mercados. A participação na FEIMEC foi considerada um
instrumento adequado para fazer contatos, conhecer as
necessidades dos clientes e propor soluções.

A apresentação da empresa Micromazza e seus
produtos no stand, contou com a participação do comercial

e engenharia da empresa.

empresas siderúrgicas do país.
O empenho de todos será muito importante para

atendimento às exigências deste novo cliente de forma
satisfatória.



Conhecendo os setores da empresa - MICROFUSÃO
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Dando continuidade à serie: conhecendo a fábrica, daremos
uma breve explanação de como ocorre o processo de

Microfusão.
Primeiramente é fabricada uma matriz em aço ou

alumínio, onde será injetada a peça em cera.

Após a injeção da peça em cera, esta vai para o setor de
rebarba e montagem de cachos, onde será feito um acabamento
inicial retirando qualquer excesso de cera que não faça parte da
peça. Após ela é fixada em um canal de forma a montar uma
espécie de árvore ou o cacho propriamente dito.

Depois de montado, o cacho é lavado e vai para seu
primeiro banho no setor de Revestimento. Este primeiro
material utilizado no banho é uma espécie de “cola” que serve
para fixar o material que vem logo após, a zirconita. Após este
banho, o cacho segue para um período de secagem, que varia de
uma peça para outra. Quando o tempo estiver esgotado é feito
um segundo banho de revestimento com chamote fino e
posteriormente com chamote grosso. Esses banhos são
repetidos diversas vezes, dependendo do que foi especificado
na fixa técnica de cada peça. Isto varia de acordo com o
tamanho, peso e complexidade da estrutura da peça em
questão.

Depois do último banho de revestimento, chamado de
Banho Branco, as peças vão para um período de secagem de
aproximadamente 48 horas. Decorrido este tempo são levadas
a um forno de deceragem, onde são colocadas com a base do
canal virada para baixo para que a cera possa escorrer de dentro
desta casca cerâmica e deixar o cacho vazio e pronto para
receber o aço.

Feita a deceragem, o cacho é levado a um forno de
calcinação, onde é aquecido a uma temperatura similar a do aço
que será vazado dentro dele. A calcinação é de suma
importância, pois sem ela o cacho não aguentaria a
temperatura elevada do aço fundido e acabaria estourando.

Assim, os cachos são levados ao local onde é feito o
vazamento e recebem o aço em altas temperaturas para que
possa ser feita a peça.

Após um tempo de resfriamento os cachos vão para
uma máquina que, a partir de movimentos de agitação, faz com
que a casca cerâmica se desprenda das peças e estas possam
seguir seu caminho para serem cortadas e lixadas. Caso a casca
não seja completamente removida, as peças vão para um
banho com uma solução altamente corrosiva que elimina os
últimos vestígios de revestimento. A partir daí começa o
processo de Acabamento, em que são removidas algumas
rebarbas que restaram na peça bem como quaisquer tipos de
imperfeições oriundos de processos anteriores.

Findado o acabamento a peça ainda passa pela
inspeção final e depois está pronta para ser enviada ao cliente.
A imagem abaixo mostra a peça acabada, no caso desta peça da
imagem ela já recebeu
tratamento térmico e
depois um tratamento
superficial de oxidação
n e g r a , p a s s a n d o a
apresentar a cor preta.

Alguns clientes
pedem que suas peças
tenham Tratamento Térmico para atingirem níveis de dureza
específicos, eliminar pontos de quebra e aumentar a resistência
e elongação. Além disso, podem ser solicitados ainda
tratamentos superficiais como zincagem, eletropolimento,
passivação entre outros a fim de evitar a oxidação ou dar um
visual mais adequado à funcionalidade da peça.

As peças produzidas pela Microfusão são utilizadas
principalmente nos ramos automobilístico, petroquímico,
hospitalar e de maquinários. Variam de algumas gramas até
50kg e possuem as mais variadas estruturas físicas e
composições químicas.

* Autora: Josiane Frigo - Vendas Microfusão
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A Micromazza foi selecionada para o Projeto de
Qualificação Petróleo e Gás da ABDI/FOCEM

Novos Projetos Micromazza - Válvula Top Entry

Treinamento Gestão de Equipes

Após preenchimento de uma série de questionários e

análise de informações, a Micromazza foi selecionada para

participar, como beneficiária, do Projeto de Qualificação e

Integração de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Petróleo e

Gás no Âmbito do Mercosul (ABDI-FOCEM Petróleo e Gás),

iniciativa executada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento

Industrial (ABDI) e cofinanciada pelo Fundo para a Convergência

Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul (Focem),

que conta com o apoio do Comitê Consultivo Local/Nacional.
O Projeto “Qualificação e Integração de Fornecedores

da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás” tem como objetivo

fortalecer a competitividade de pequenos e médios

fornecedores desse setor produtivo, a partir da qualificação,

integração e complementação das empresas, em alinhamento

com as demandas e necessidades das empresas-âncora do setor

no MERCOSUL.

Este projeto visa a integração, que pode beneficiar as

empresas, com:
Identificação de oportunidades comerciais baseado em

conhecimento (técnico, de gestão e de mercado) adquirido nas

Oficinas de Capacitação;
Acesso a informações sobre demandas e necessidades das

empresas âncoras;
Aumento do networking dentro do setor e com os principais

players do mercado;
Apoio no plano de expansão de mercado a partir da

internacionalização, desenvolvimento competitivo e

tecnológico.
A Micromazza não fará investimento algum nas viagens

e eventos deste projeto. A empresa apenas precisa dispor de

tempo e compromentimento às demandas. Esta pode ser uma

grande oportunidade de negócios e aumento da lucratividade.

n

n

n

n

Com a finalidade de obstruir a passagem de vazão, as
válvulas do tipo esfera, podem apresentar

características diferentes de construção, conforme sua
aplicação. O tipo de montagem é uma delas, podendo ser:

ou
No modelo a montagem dos

componentes internos é realizada pela lateral da válvula.
Em caso de manutenção, necessita-se retirar a válvula da
linha para montar seus componentes, pois são modelos
bipartidos ou tripartidos com relação a corpo e tampa.

Já o tipo de montagem , os componentes
internos são montados pelo topo da válvula. Logo
proporciona manutenções simplificadas e rápidas, pois
não é necessário retirar a válvula da linha para realizar os
reparos.

As válvulas são geralmente utilizadas em
tubulações de gás.

Atualmente a empresa Micromazza desenvolveu
os tamanhos de válvulas NPS 2”, 3” e 4” nas classes de
pressão 150 e 300, Figura 1. Os projetos possuem um
sistema inovador de cunhas para afastar a esfera e retirar
as sedes permitindo assim, facilidade e diminuição de
tempo de montagem e manutenção.

Estes projetos foram idealizados para atender
diversas solicitações do mercado, tais como:

Acionamentos: alavanca, haste estendida, eixo livre,
caixa de redução e atuador.

side entry top entry.
side entry,

top entry

top entry

n

n

n

n

n

n

Extremidades: Flangeada e BW;
União corpo e tampa: aparafusado e totalmente

selada;
Injeção de selante na haste e anéis de vedações;

conforme ISO 10497;
Sistema de Baixa Emissão Fugitiva conforme ISO

15848;

Fire Safe

Figura 1: Projeto da válvula NPS 3” Cl300 totalmente seladatop entry

Fonte: Arquivo Micromazza

Foi realizado um treinamento de
Gestão de Equipes nos dias 12 e

19/05, envolvendo todos os funcionários
da Micromazza. O objetivo deste
treinamento foi provocar reflexões sobre
a importância do trabalho em suas vidas,
t r a z e n d o q u e s t õ e s s u b j e t i v a s
relacionadas ao trabalho, considerando
este uma das principais atividades

diárias, pois exige de nós um
importante investimento de

tempo e energia para sua realização. Seja
motivado pela realização pessoal ou
financeira, hoje é inquestionável o
importante espaço que o trabalho ocupa
em nossas vidas.

O investimento no capital humano
consiste potencialmente como uma
oportunidade parta reorganizar o trabalho
e dar a ele um sentido que possa
proporcionar qualidade de vida e eficácia
organizacional para que seja melhorada.



Ingredientes:

Modo de Preparo:

Aumenta o índice de desemprego no Brasil

Qualificação da Micromazza e Usimontec para
fornecimento de fundidos à DCNS/ Marinha

* Colocar o coco e o açúcar em uma panela e levar ao fogo.

* Manter o fogo baixo e mexer até o açúcar derreter.

* Quando o açúcar estiver completamente derretido adicionar

o leite condensado.

* Mexer até soltar da panela e retirar do fogo.

* Despeje em uma travessa e espere esfriar.

Após, é só cortar e servir.

* 1 kg de coco seco (ralado);

* ½ Kg de açúcar refinado;

* 1 xícara pequena de leite condensado.

COCADA

O desemprego no Brasil passou dos dois dígitos no país.
10,2% dos trabalhadores estão fora do mercado, sem

ocupação. É a maior taxa da série histórica do IBGE, que começa
em 2012.

Em números absolutos, são 10,4 milhões de brasileiros.
Esse dado é do trimestre dezembro, janeiro e fevereiro e
representa uma alta de 40% em relação ao registrado no ano

passado para esse mesmo trimestre. O impacto disso, claro, é
nos salários, que vêm despencando.

Outro dado da economia: as contas externas
brasileiras. Essas vêm melhorando: no acumulado do ano, o
déficit é de US$ 7,6 bilhões, 70% menos do que no primeiro
trimestre do ano passado. Isso porque nossa balança comercial
está com saldo melhor, graças à queda livre das importações.

O Contrato da MICROMAZZA para fornecimento de válvulas
especiais (válvulas de casco, fluido água do mar) para os

submarinos DCNS (Empresa Francesa), em construção no Brasil
(Itaguaí RJ) para a Marinha Brasileira, tem nos proporcionado
grandes desafios técnicos e grandes estratégias visando obter o
melhor resultado pelo ineditismo no processo e produto, em um
cenário de economia em crise.

Dentro da estratégia de buscar o melhor resultado, a
direção da empresa decidiu tentar a nossa qualificação (no único
item fundido do projeto, sendo a válvula forjada) para fundir na
USIMONTEC as tampas da válvula na condição de curva, previsto
pelo projeto DCNS, ao invés de importar de fornecedores
qualificados pela DCNS, conforme orientação do projeto.

Essa decisão implicava em risco de não atender
tecnicamente (pela alta exigência técnica e processual durante a
fundição) e também de perder os prazos de entrega, gerando
multa contratual e insatisfação DCNS, face ao constante alerta
do cliente que essa qualificação seria um caminho de difícil
sucesso.

Em março desse ano recebemos uma equipe auditora
da DCNS, altamente qualificada e com larga experiência em
fundição internacional, composta por um engenheiro com

qualificação em metalurgia e uma engenheira especialista em
fundição.

A equipe da DCNS, avaliou todo o ciclo de produção do
fundido USIMONTEC e a sua interface com a MICROMAZZA,
desde a sucata utilizada na fundição, a engenharia do processo,
controle do processo, registros do processo, qualificação dos
executantes, testes laboratoriais, qualificação dos
equipamentos/ instrumentos utilizados no processo e
atendimento a normas europeias, tudo muito questionado e
verificado.

Ao final, após uma intensa semana de avaliação,
conseguimos obter a nossa qualificação e elogios da equipe
DCNS, que se surpreenderam com a qualidade do nosso
processo, frente ao encontrado em grandes fundições na
Europa.

Parabéns a equipe técnica USIMONTEC e
MICROMAZZA ! Mais um desafio superado, redução do custo,
cadastro internacional DCNS também para fundição e
possibilidades de novos negócios.


