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Desde a publicação da Diretiva 2000/53/EC, do parlamento Europeu, que refere-se
ao assunto do fim-de-vida útil de veículos, foi finalmente regulamentada uma ação
governamental para a proteção do meio ambiente.
Uma crescente preocupação com o descarte dos veículos, o manejo e a reciclagem de
um lixo extremamente complexo com muitos componentes de diferentes natureza
química geram uma carga ambiental preocupante.
Os metais pesados, junto com o amianto, são os materiais que foram primeiramente
banidos, anteriores a promulgação da diretiva européia em alguns países, como
Suécia e Alemanha, por exemplo, que já restringiam ou proibiam o uso desses
materiais ao mínimo possível.
Com a Diretiva 2000/53/EC, vários componentes de construção automotiva
passaram a figurar em listas de materiais proibidos e de uso restrito. Hoje, existem
diversas listas como a GADSL ( Global Automotive Declarable Substances List) além
de várias outras de segmentos como os produtos eletrônicos, que regulam a
utilização de produtos "declaráveis" ( uso restrito em algumas aplicações ) e os
"proibidos" que são vedados ao uso.
A Parker Seals Brasil, vem executando um longo trabalho desde 1998 substituindo
materiais que apresentam problemas ambientais e de saúde aos seus trabalhadores
e usuários.
Hoje, estamos cumprindo todas as normas relativas as matérias primas de nossos
produtos não utilizando os produtos "proibidos" e já executando um trabalho
preventivo nos materiais declaráveis, procurando assim estar de acordo com as
legislações internacionais.
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Auditoria de Processo da Honda Lock na Divisão Seal
Aprovação como fornecedor preferencial para novos
negócios
Após auditoria realizada em setembro por representantes dos departamentos de
Engenharia, Qualidade e Vendas da unidade japonesa da Honda Lock, a Parker
Divisão Seal foi aprovada com o resultado de 88% dos 100 pontos possíveis. Esta
auditoria visa o fornecimento para a unidade do cliente a ser inaugurada no Brasil no
início de 2006. Nos comentários expostos no relatório entregue, foram destacadas
as áreas com nível elevado de organização, pela utilização de maneira intensiva do
sistema de produção puxado, além do gerenciamento visual que facilita o
atendimento às métricas e necessidades de cada fluxo de valor.
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Parker Seals e Prêmio SESI de qualidade no Trabalho
Classificação entre as 15 melhores empresas para se trabalhar
Das 44 empresas de porte médio do Estado de São Paulo classificadas
para concorrerem ao prêmio "SESI Qualidade no Trabalho 2005", a Parker
Seals progrediu consideravelmente em relação ao ano anterior, ficando
entre as 15 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR.
Esta modalidade de premiação reconhece atividades tais como:
Projetos sociais, meio ambiente, relações humanas, programa de
educação , benefícios , programa de comunicação, esporte e lazer .
O Prêmio é um privilégio e mais uma vez a Divisão se destaca perante seus
funcionários, o que certamente contribui para a satisfação de nossos
clientes.

Prêmio

SESI
Qualidade no Trabalho

Cerificado Q.A
Divisão Seal recebe mais uma certificação de Qualidade
A Divisão Seal recebeu da ArvinMeritor , Sistemas Automotivos Ltda.
o Certificado referente ao status de Qualidade Assegurada ao Fornecedor.
Um dos requisitos para tal certificação é o de atender plenamente os critérios
de qualidade estabelecidos pelo cliente.
A Parker mais uma vez agradece a confiança referente a seus produtos e serviços.

EVENTOS
Formandos Parker 2005
Após um ano e meio de curso a Parker Divisão Seals formou mais um grupo de Administração da Produção com ênfase em Gestão
de Manufatura. O curso, de carater técnico, é ministrado internamente e conta com reconhecimento da Secretaria Estadual de
Ensino. O evento ocorreu no dia 05 de Novembro no Centro Esportivo Mané Garrincha.
Participaram da solenidade familiares dos formandos bem como corpo gerencial e colaboradores da Divisão.

Errata : Na edição de outubro destacamos uma matéria referente a palestra ministrada na Rhodiaco sobre linha Parofluor. Fica
cifrado nesta que o distribuidor que desenvolveu o processo para que o encontro ocorresse foi a Aroplan, parceiro da Parker- Rede
de distribuidores autorizados - com unidades nas cidades de Jundiai e Campinas.
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