UBQ

20/02/13 23:07

Convenção de TPM premia três organizações

No dia 5 de novembro, o palco do Teatro Dom Silvério
recebeu um público de aproximadamente 300 pessoas
que prestigiaram a 9ª Convenção Mineira e 6ª
Convenção Brasileira de TPM. Promovida e organizada
pela UBQ-MG, a Convenção contou com a participação
de seis empresas brasileiras que apresentaram trabalhos
eficientes e de alto nível técnico.
A grande agraciada do evento foi a empresa
Chocolates Garoto, com o trabalho “O TPM contribuindo
para a inclusão social no trabalho”. Em segundo lugar
ficou a Natura Cosméticos, que mostrou o projeto
“Evolução MA – Linha Piloto”. Já a terceira posição foi
ocupada pela Nestlé, que apresentou o trabalho “TPM
Nestlé São José do Rio Pardo – Não é fazer mais, mas
sim fazer diferente”.
Além das campeãs estiveram presentes as organizações: Johnson & Johnson, com o projeto “Impacto das
práticas de TPM no OEEE – Pilares MA, MP, Capacitação, ME, MQ; Sabesp – Cia. de Saneamento Básico de São
Paulo, “Ações para redução no consumo de energia elétrica no sistema de aeração” e Comau do Brasil,
“Racionalização dos processos de manutenção preventiva e corretiva realizados em um contrato Comau”.
De acordo com a supervisora de manutenção da Itambé de Pará de Minas, Gláucia Maria Leonardo, que
participou da comissão julgadora, todos os trabalhos foram fantásticos e provaram que realmente buscam
implantar da melhor forma possível a metodologia do TPM. “Fiquei muito satisfeita de fazer parte desse
evento. Trouxe 19 funcionários do corpo gerencial da Itambé para eles verem que nós não estamos
inventando a roda, que a metodologia realmente funciona e traz resultados positivos, principalmente para o
capital humano da empresa”, apontou.
Para o diretor industrial da Moura, Cláudio César Moraes de Sena, o nível dos trabalhos surpreendeu. “Eu
já estava com uma expectativa muito alta do encontro, mais ao ver as apresentações fiquei muito
impressionado com o nível técnico de cada uma delas e com o nível de implementação do TPM”. Vale
destacar que o diretor ministrou a palestra “Implantação do TPM: uma questão de cultura” durante a
abertura do evento.
Mais informações pelo site da UBQ: www.ubq.org.br ou pelo telefone: (31)3274-3200.
Acesse: http://www.ubq.org.br/Eventos/Detalhes.aspx?IdEvento=114
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