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Micromazza capacita operadores de processo e técnicos de 
manutenção de empresas do Polo Petroquímico de Esteio

Com o objetivo de se aproximar ainda mais dos clientes, 
oferecendo conhecimento sobre projetos de válvulas e 

soluções técnicas para planejamento de novas plantas, 
comercial, engenharia, operação e manutenção de válvulas, a 
Micromazza decidiu apoiar a montagem de um laboratório de 
válvulas, na Escola Técnica SENAI de Esteio, que recentemente 
assumiu a formação técnica dos futuros operadores do Polo 
Petroquímico de Esteio, atendendo a solicitação da Associação 
das empresas do Polo.

Após apoio na instalação e inauguração do laboratório 
SENAI de válvulas, a Micromazza realizou treinamento para a 
primeira turma de profissionais das empresas do Polo. Estiveram 
presentes técnicos operadores de processo e técnicos de 
manutenção de válvulas, assim como  instrutores do SENAI que 
formarão os futuros técnicos a trabalharem nas 
atividades/empresas do Polo.

Segundo o gerente de Engenharia José Francisco 
Mariano, “a estratégia de apoiar o SENAI nessa formação 
profissional está muito alinhada com a nossa visão de 
incrementar os produtos e penetração nesse mercado, pois 
além de divulgar nossos produtos e suas características 

operacionais, também divulgamos a tecnologia e cuidados que 
estão por trás da marca Micromazza. Sem contar que, o futuro 
técnico chegará para sua vida profissional no Polo, com sólido 
conhecimento do produto e da marca Micromazza, carregando 
esse conhecimento para diversas outras áreas de atuação na 
e m p re s a ,  d u ra nte  s u a  v i d a  p ro f i s s i o n a l  c o m o :  
Comercial/Suprimento, Segurança, Engenharia, além de 
operadores e técnicos de manutenção.”

Visita Projeto Pescar da Sulgás

No dia 26 de setembro de 2017 recebemos a visita de 21 
alunos do Projeto Pescar da Sulgás de Canoas,  

acompanhados da psicóloga Gislaine. 
Este Projeto propociona oportunidades de 

desenvolvimento pessoal, cidadania e iniciação profissional 
para jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de 
parcerias com empresas e organizações.

O objetivo da visita foi agregar conhecimento a estes 
jovens, não somente do processo produtivo, no planejamento 
industrial e nas inovações tecnológicas, mas também no 
relacionamento interpessoal dentro das organizações. Esta 
parceria de integração do Projeto entre Micromazza e Sulgás é 
mantida há 4 anos. 

Boas Festas!
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Comitê de Comunicação:

Diógenes Barbosa Teles - Engenharia

Jailson de Lima Bezerra - Centrifugação

Josiane Frigo - Vendas Microfusão

Liviane Omizzollo - CQ Wenmazza

Marinez Zilli - Segurança

Rochele Minozzo - RH

Salete Tessaro - Vendas Válvulas

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

Nome:
Setor: 
Cidade de origem: 

1. 
Há 9 anos e 8 meses

2. Qual sua antiga ocupação?
Trabalhei na área de usinagem e como desenhista técnico 
mecânico.

Meus pais são do Rio Grande do Sul e passaram um período 
em São Paulo a trabalho. Nossa família retornou ao Rio 
Grande do Sul quando eu tinha 4 anos de idade. Fomos 
morar na cidade de Caxias do Sul. O que me motivou a 
mudar de Caxias do Sul para Veranópolis foi a oportunidade 
profissional.

Pretendo continuar aqui, pois já constituí família em 

Veranópolis e gosto muito de nossa região.

Quanto à questão cultural considero as cidades 

semelhantes. Ambas com forte influência da colonização 

italiana. A diferença que sinto é que as pessoas aqui são 

mais amigáveis e acolhedoras em função de ser uma cidade 

bem menor que Caxias do Sul. Caxias do Sul atualmente 

oferece uma vida agitada e com os percalços de cidades 

grandes.

 Diógenes Barbosa Teles
Engenharia Micromazza

São Paulo - SP

Há quanto tempo está na empresa?

3. O que motivou a saída de sua cidade natal?

4. Pretende continuar vivendo aqui ou tem planos de se 

mudar para outra cidade?

5. Quais as principais diferenças e semelhanças entre 

Caxias do Sul e Vila Flores?

6. Você se considera uma pessoal feliz vivendo aqui?

Considero-me feliz. Gosto do que faço. Temos o privilégio 

de desfrutar da qualidade de vida proveniente das cidades 

pequenas e ao mesmo tempo poder trabalhar em uma 

empresa com tecnologia avançada e com grande potencial 

de desenvolvimento.

REFLEXÃO

Criação e Diagramação: Rosielle Stocco - Marketing
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Expediente 

Dicas de saúde para o VERÃO

Estas dicas para o verão ajudam a aumentar a saúde e o bem-
estar, aproveitando todos os benefícios dessa época do ano, 

que incluem praia, piscina e carnaval. Abaixo confira algumas 
dicas de saúde importantes:

üBeber água ou líquidos não açucarados, cerca de 2 a 3 litros 
de água durante o dia para não desidratar;
üEvitar exposição solar direta nas horas de muito calor, entre 
as 10 e as 16 horas;
üPassar protetor solar 15 minutos antes de sair de casa e 
repassar de 2 em 2 horas, principalmente se for à praia;
üUsar chapéu ou boné quando estiver ao sol, mesmo ao 
caminhar na rua normalmente. Usar roupas leves  e claras que 
absorvam menos o calor;
üComer frutas, verduras e legumes crus ricos em água como: 
alface, pepino, rabanete, nabo, tomate, melancia, melão, 
abacaxi, maçã, cenoura, banana e  goiaba;
üEvitar bebidas alcoólicas e refrescos açucarados, pois o 
álcool aumenta a perda de água pelo corpo;
üEvitar permanecer em locais fechados e sem ventilação.

O ar condicionado pode ser um problema no verão, 
pois aumenta a presença de bactérias, vírus ou ácaros e retira 
umidade do ar, agravando as alergias. Por isso, deve-se limpar os 
filtros do ar condicionado com frequência, usar um vaporizador, 
ou colocar uma panela ou balde com água, para umidificar o ar, 
evitando assim problemas respiratórios.

Adotar estes cuidados é importante para evitar a 
desidratação e doenças como rinite, bronquite e asma, assim 
como a brotoeja, porque estas doenças são muito comuns no 
verão devido o aumento do suor, baixa umidade do ar e 
proliferação de micro-organismos.

Passar repelente no corpo é outra dica para o verão, 
porque há mais mosquitos e na fase das chuvas pode ocorrer 
epidemia de dengue. Plantar citronela no jardim e usar velas 
repelente com óleos e essências de citronela é uma ótima forma 
de passar as noites de verão de forma agradável e segura.



ESPAÇO SOCIAL  - Formaturas, Casamento, Nascimentos

Vanessa Telles Da Silva Ferreira (Faturamento) 
concluiu a gradução em Licenciatura Letras 

Espanhol pela Universidade Federal de Santa 
Maria no dia 26/08/2017

Lidiomar Sachet (Microfusão) concluiu o Curso 
Técnico em Metalurgia pela Instituição EETCS 

de Caxias do Sul no dia 19/07/2017

Casamento de Salete Tessaro Sasias (Dpto. 
Comercial Válvulas) e Eduardo Sasias, no dia 

10/10/2017, em Nova Prata

Micromazza contribui com artigos técnicos para a 
Revista Valve World Americas 

Ao longo do ano de 2017 a empresa Micromazza contribuiu 
tecnicamente com a revista Valve Word Americas, com o 

envio de artigos técnicos sobre válvulas industriais.
A revista Valves Word Americas é a maior revista das 

Américas relacionada a válvulas industriais e circula entre 
fabricantes e usuários do setor na América do Norte, Central e 
do Sul. 

A revista possui 10 edições anuais, tendo a Micromazza 
participado de 8 delas com artigos técnicos. Os artigos são 
produzidos pela Engenharia: Diogenes Barbosa Teles e José 
Francisco Mariano;  Gestão da Qualidade, André Rasador.

O objetivo do jornal é orientar de forma rápida e 

Nome:
Mãe: 
Pai: 
Data de nascimento: 

 Henzo Luiz Dias Camargo
Paula Dias (Wenmazza)

Jairo Luiz Pacheco Camargo
20/11/2017

Nome:
Mãe: 
Pai: 
Data de nascimento: 

 Lucas Wairich Tedesco
Everidiana Wairich (Mont. Cachos)

Tiago Tedesco
19/10/2017

Nomes:

Mãe: 
Pai: 
Data de nascimento: 

 Bianca Aguilar Ferreira
Bruno Evangelista Ferreira

Maria Madalena S. Ferreira (Injetoras)
Vagner Evangelista Ferreira

11/09/2017

simples através das últimas tendências, projetos, 
desenvolvimentos e notícias das indústrias de controle de fluxo 
com foco especial nas Américas.

Além de artigos técnicos sobre projeto de válvulas, 
controle de fluidos, tecnologia de vedação e atuação, são 
abordadas questões atuais como: manutenção e reparo, 
aplicações de alta temperatura e alta pressão.

A Micromazza acredita que a participação em meios de 
comunicação do segmento torna-se relevante para os avanços 
tecnológicos do setor e divulgação das possibilidades de 
soluções que empresa oferece e pode desenvolver para o 
mercado.
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Conhecendo os Setores - DOCUMENTAÇÃO E EXPEDIÇÃO

O setor de qualidade e documentação possui a função de 
analisar e realizar a emissão dos certificados de qualidade 

para os clientes. O setor de qualidade recebe a Ordem de 
Montagem (OM), e, através dela é feita a análise e são gerados 
os certificados de matéria-prima, conforme a rastreabilidade 
da válvula, elaborando o Data Book. Este deve ser apresentado 
para inspeção e posteriormente enviado ao cliente.

Para os pedidos com inspeção, quando são liberados 
pelo controle de qualidade, é realizada a solicitação de 
inspeção ao órgão inspetor através de um formulário 
específico. Após a realização do atendimento da inspeção, as 
válvulas são liberadas ao setor de pintura, quando necessário, 
ou ao setor de expedição para liberação final e envio ao cliente.

Para os pedidos sem inspeção, é elaborado o Data-
Book, acompanhando a entrega da válvula ao cliente.

No setor de expedição é feita a embalagem e 
identificação da válvula, levando em consideração a 
preservação e armazenamento da válvula. A embalagem da 
válvula deve ser capaz de protegê-la por um prazo mínimo de 
dois anos, sem necessidade de intervenção periódica. É 
s o l i c i t a d o  q u e  a s  
v á l v u l a s  s e j a m  
embaladas conforme 
norma PETROBRAS N-12 
citada no Pedido de 
Compras. 

A  i n s t r u ç ã o  
deve prever condições 
de preservação dos 
componentes da sede e 
extremidades durante 
t o d a  a  fa b r i c a ç ã o,  
especialmente após a 
execução dos testes de 
vedação, onde devem 
ser verificadas a limpeza 
e secagem das válvulas 
antes da embalagem.

SIPAT 2017 Micromazza / Wenmazza

O setor de segurança juntamente com a CIPA, realizou a 
SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidente de 

Trabalho de 06 a 10/11/17, onde foi abordado o  tema: “Faça da 
SEGURANÇA, sua QUALIDADE DE VIDA”.

Foi realizada palestra com o técnico de segurança do 
trabalho, Francisco Francesqueti, sobre o tema: “Faça da 

SEGURANÇA, sua QUALIDADE DE VIDA”. Ele reforçou e deu 
dicas de como cuidar da segurança para termos uma boa 
qualidade de vida. Como todos já sabem, a segurança 
depende da atitude de cada um. 

Também foi realizada uma dinâmica, para acertar o 
preço da somatória dos EPI's usados no setor de fundição.  
Diversos funcionários participaram, de onde sairam 3 
vencedores, os quais chegaram mais próximo ao valor. Os 
funcionários contemplados foram: Aline Arcari, Daniela 
Oliveira e Genir Parise. Os mesmos foram premiados.

As nutricionistas da Zanotto Refeições também 
participaram desta Semana fazendo Avaliação Nutricional 
com dicas e esclarecimentos sobre alimentação saudável. 

O departamento de segurança juntamente com os 
integrantes da CIPA agradecem a participação de todos.
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Mudanças na Reforma Trabalhista

Investimento no setor de 
Centrifugação

A Reforma Trabalhista brasileira de 2017 é uma mudança 
significativa na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

instrumentalizada pela lei ?  13.467 de 2017. Segundo o 
governo, o objetivo da reforma é combater o desemprego e a 
crise econômica no país. Entenda algumas mudanças que 
ocorrerão.
IMPORTANTE! Para as empresas Micromazza e Wenmazza as 
regras abaixo ainda não estão vigorando. É necessário aguardar 
a convenção coletiva do sindicato no próximo ano, onde será 
publicada uma CLT com as diretrizes que deverão ser seguidas.

Como era: O projeto de lei que permite a terceirização para 
atividades-fim (aquilo que a empresa entrega a seus clientes, 
seja na forma de produtos ou prestação de serviços) foi 
sancionado anteriormente.
Como ficou: Haverá uma quarentena de 18 meses que impede 
que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo 
como terceirizado. O texto prevê ainda que o terceirizado deverá 
ter as mesmas condições de trabalho dos efetivos.

Como era: O excesso de horas em um dia de trabalho pode ser 
compensado em outro dia, desde que não exceda, no período 
máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho 
previstas. Há também um limite de horas diárias.
Como ficou: O banco de horas pode ser pactuado por acordo 
individual escrito, desde que a compensação se realize no 
mesmo mês.

Como era: O trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas 
diárias tem direito a no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de 
intervalo para repouso ou alimentação.
Como ficou: O intervalo poderá ser negociado, desde que tenha 
pelo menos 30 minutos. Se o empregador não conceder 
intervalo mínimo de almoço ou concedê-lo parcialmente, a 
indenização será de 50% do valor da hora normal de trabalho 
apenas sobre o tempo não concedido, em vez de todo o tempo 
de intervalo devido.

Como era: Convenções e acordos coletivos podem estabelecer 
condições de trabalho diferentes das previstas na legislação 
apenas se conferirem ao trabalhador um patamar superior ao 
que estiver previsto na lei.
Como ficou: Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer 
sobre a legislação. Sindicatos e empresas podem negociar 
condições de trabalho diferentes das previstas em lei, mas não 
necessariamente num patamar melhor para os trabalhadores.

Como era: A jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 horas 

TERCEIRIZAÇÃO

BANCO DE HORAS

DESCANSO

NEGOCIAÇÃO

JORNADA

semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras 
por dia.
Como ficou: Jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas 
de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais (ou 48 
horas, com as horas extras) e 220 horas mensais.

Como era: A legislação não contempla essa modalidade de 
trabalho.
Como ficou: Tudo o que o trabalhador usar em casa será 
formalizado com o patrão via contrato, como: equipamentos e 
gastos com energia e internet, e, o controle do trabalho será feito 
por tarefa.

Como era: Quando o trabalhador pede demissão ou é demitido 
por justa causa, ele não tem direito a multa de 40% sobre o saldo 
do FGTS nem a retirada do fundo. Em relação ao aviso prévio, a 
empresa pode avisar o trabalhador sobre a demissão com 30 
dias de antecedência ou pagar o salário referente ao mês, sem 
que o funcionário precise trabalhar.
Como ficou: O contrato de trabalho poderá ser extinto de 
comum acordo, com pagamento de metade do aviso prévio e 
metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregado 
poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela 
empresa na conta do FGTS, mas não terá direito ao seguro-
desemprego.

Como era: Mulheres grávidas ou lactantes estão proibidas de 
trabalhar em lugares com condições insalubres. Não há limite de 
tempo para avisar a empresa sobre a gravidez.
Como ficou: É permitido o trabalho de mulheres grávidas em 
ambientes de baixa ou média insalubridade, exceto se 
apresentarem atestado médico que recomende o afastamento. 
Mulheres demitidas têm até 30 dias para informar a empresa 
sobre a gravidez.

Como era: A contribuição é obrigatória. O pagamento é feito 
uma vez ao ano, por meio de desconto equivalente a um dia de 
salário do trabalhador.
Como ficou: A contribuição sindical será opcional.

Como era: As férias de 30 dias podem ser fracionadas em até dois 
períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Há 
possibilidade de 1/3 do período ser pago em forma de abono.
Como ficou: As férias poderão ser concedidas em até 3 períodos, 
sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias e os demais 
não poderão ser inferiores a 5 dias cada um. É vedado o início das 
férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de 
repouso semanal remunerado.

HOME OFFICE

DEMISSÃO

GRAVIDEZ

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

FÉRIAS

Neste ano o setor de Centrifugação aumentou a capacidade 
produtiva de peças centrifugadas com a aquisição de um 

forno de 500Kg.
Com este novo equipamento é possível produzir esferas 

de até 18" (antes era possível produzir esferas de até 14"), e 
centrifugar tubos e buchas acima de 300Kg, para diversos 
segmentos de mercado.
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Visita da CEG Rio de Janeiro

Produtos customizados desenvolvidos pela Wenmazza

Paineis de Controle Wenmazza

Nos dias 28 e 29 de setembro recebemos a vista do Sr. Carlos 
Fernandes do departamento de Suprimentos, e, da Sra. 

Carolina Ricardo do departamento de Qualidade da CEG Rio de 
Janeiro. 

Na oportunidade eles conheceram as instalações da 
empresa, além de discutir tecnicamente os pedidos das válvulas 
integralmente soldadas que a Micromazza irá fornecer. Ainda 
foram tratados assuntos de novos desenvolvimentos e 
fornecimento a eles, de todas as válvulas para linha de gás.

Este projeto de válvulas integralmente soldadas está 
sendo desenvolvido internamente pela Micromazza. Já estão 
consolidados os projetos de 2" a 24", nas classe de pressão 150 e 
300, material WCB.

As características de funcionamento dos sistemas de 
controle da Wenmazza são desenvolvidas internamente, 

na engenharia, de acordo com as necessidades do cliente. Os 
mesmos são montados com produtos próprios ou de marcas 
internacionalmente reconhecidas pela sua qualidade.

Os componentes poderão ser de aço inoxidável, em 
gabinetes estanques à agua ou poeira segundo IP65, ou, 
segundo requerimento particular do cliente.

Os sistemas de controle Wenmazza podem ser 
acionados com sistemas pressurizados pneumaticamente ou 
com gás diretamente da linha, podendo mesclar no mesmo 
painel sistemas pneumáticos, hidráulicos ou elétricos.

Os componentes elétricos são selecionados segundo 
especificações do cliente (anti-explosão, segurança intrínseca) e 
com certificação para áreas classificadas.

A operação poderá ser local, remota ou automática, 
com pressostatos de alta ou baixa pressão.

Monitores de Posição
Os monitores de posição foram desenvolvidos para 

automatizar válvulas rotativas de diversos tipos. Podem ser 
montados sobre qualquer válvula, caixa redutora ou atuador, 
proporcionando uma indicação visual local e sinalização elétrica 
remota da posição da válvula (aberta ou fechada). A sinalização 
se dá através de palhetas móveis acionadas automaticamente 
por meio do eixo principal conectado à válvula, caixa redutora ou 
ao atuador, permitindo a indicação do estado aberto ou fechado 
da válvula monitorada para a central de comando do cliente.

Posicionadores
É o dispositivo que trabalha em conjunto com o atuador 

da válvula de controle para posicionar corretamente o 
obturador em relação à sede da válvula. O posicionador 

compara o sinal emitido pelo controlador com a posição 

de abertura da esfera da válvula e envia ao atuador a pressão de 
ar necessária para colocar o obturador na posição desejada.

Partial Stroke
É um dispositivo para teste de acionamento e 

funcionamento em válvulas de emergência e Shut-Down. O 
dispositivo permite o teste real de todos os componentes do 
circuito de atuação da válvula, incluindo solenoides, sistema de 
exaustão e liberação total da força da mola através de um 
acionamento parcial e bloqueio mecânico de válvula em um 
ângulo predeterminado (ex. 20°). 

Com o teste Partial Stroke será possível identificar 
preventivamente as seguintes ocorrências:
?Possível emperramento da haste e/ou sede;
?Vazamentos de ar de alimentação do atuador;
?Integridade do conjunto válvula/atuador, etc.
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Válvulas Micromazza são utilizadas no desenvolvimento do 
Sistema Flare Asvotec

O Flare em uma planta industrial é um equipamento pouco 
divulgado, mas de fundamental importância para 

segurança da empresa e do meio ambiente. Em seu projeto 
inicial são levados em consideração uma série de fatores como: 
localização, área disponível, velocidade do vento, nível de ruído 
posição, radiação térmica, entre outros. Assim, cada Flare tem 
seu projeto próprio, adaptado às condições a que deverá 
atender, com foco no custo x benefício.

O sistema de Flare deve ser visto como sistema de 
segurança final nas unidades industriais, evitando que, devido a 
situações de anormalidades como pressão no interior das linhas 
e equipamentos, ultrapassem os valores máximos admissíveis 
de operação.

A operação consiste em conduzir gás por uma 
tubulação vertical, na qual, na ponta é queimado o gás, 
formando uma chama oscilante de grande intensidade de calor. 
O Flare normalmente é formado por três componentes: 
chaminé, selo e queimador (stack, seal, tip).

O sistema geralmente contém outros elementos 
adicionais. Normalmente um vaso de separação de liquido 
(knock-out drum), um vaso de selagem hidráulica (water seal) e 
se completa com alguns componentes auxiliares como pilotos, 
ignitores, retentores de chama, instrumentação de controle, 
proteção incluindo as válvulas de segurança e a rede de alívio de 
pressão existente nas unidades industriais.

O Flare é utilizado em plantas industriais on-shore, off-
shore, química, petroquímicas, siderúrgicas, aterros sanitários, 
estações de tratamento de esgoto entre outras.

A Micromazza doou recentemente 26 válvulas esfera 
de 3/4” à 4”, nas classes de pressão 150, 300 e 800 para o cliente 
Asvotec Termoindustrial Ltda de São Paulo, as quais serão 
utilizadas na montagem do sistema de Flare.

“Trata-se do primeiro da América Latina. Atualmente 
somos a única empresa nacional com tecnologia reconhecida 
pela Petrobras para projeto e fabricação de Sistema de Flare”, 
destaca a Asvotec.

Este equipamento integra o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Combustão da Asvotec e tem como 
objetivos:
1) Validar cálculos, melhorias e inovações de projeto através de 
testes práticos;
2) Testar e medir diferentes cenários de operação;
3) Testar e medir diferentes meios de assistência de queima;
4) Realizar testes e prototipagem de produtos;
5) Desenvolver equipamentos e sistemas com queima 
otimizada (eco-friendly);
6) Realizar treinamento de operação e manutenção para 
clientes;
7) Realizar demonstrações práticas para clientes;
8) Realizar testes finais de aceitação de fabricação de 
equipamentos novos.

“Este Centro é um laboratório de testes para pesquisa 
aplicada, para validação de equipamentos e sistemas de 
combustão para a indústria, em especial a indústria de óleo & 
gás, petroquímica, química, fertilizantes, saneamento e 
correlatas. Nele são testados e desenvolvidos Flare, pilotos, 
queimadores, sistema de ignição de chama, sistema de 
detecção de chama e os seus sistemas de controle”, completa a 
Asvotec.

Para maiores informações, acesse:

http://www.asvotec.com.br/catalogos.html
http://www.asvotec.com.br/noticias/asvotec-inaugura-seu-
centro-de-pesquisa-e-desenvolvimento-de-combustao.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:630948
7887700291584


