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O Prêmio SESI Qualidade no Trabalho é um reconhecimento
público das empresas industriais em relação às suas práticas de
gestão de pessoas, à política de saúde, segurança e meio
ambiente, ao processo de elevação da escolaridade e
capacitação dos trabalhadores, às ações de lazer e cultura e aos
projetos sociais voltados para a comunidade, considerados
indicadores do cumprimento de sua cidadania empresarial.
Pelo terceiro ano consecutivo a Parker participou do Prêmio SESI.
No ano passado, a Divisão Seals concorreu na categoria média
empresa e se classificou em 15º lugar.
Nesse ano, o SESI modificou a competição e considerou que empresas do mesmo grupo
não poderiam concorrer em categorias diferentes, portanto, pelo número de
colaboradores total da Parker no Brasil, a Divisão Seals foi considerada empresa de
grande porte e, nesta categoria, a Divisão Parker Seals foi reconhecida e
classificada em 9º lugar, ou seja, nos classificamos dentro do ranking das 10 melhores
grandes empresas que têm um excelente lugar para se trabalhar no Estado de São Paulo.
Parabenizamos a todos que contribuíram para que tivéssemos essa excelente
classificação.
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Em Setembro de 2006, a Parker Seals recebeu
premiação de Destaque em Qualidade e
Atendimento durante a 2ª Convenção de
Fornecedores de seu cliente Showa do Brasil,
bem como um certificado de Honra ao Mérito
por destaque no Ranking de Fornecedores de
2005, contribuindo com a melhoria contínua da
qualidade.
Agradecemos à Showa pela premiação e
por poder fazer parte do seleto grupo de
seus fornecedores.
Nosso objetivo é sempre fornecedor
produtos e serviços com valores
agregados, com a mais alta qualidade e
certificados pela ISO-TS 16949.
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LEAN
Em outubro, a Parker Seals sediou a reunião do Grupo Lean, cujo foco foi a implementação das ferramentas Lean.
Com a participação dos gerentes de todas as divisões Parker no Brasil, além do Presidente do Grupo Latino Americano, a
pauta desta reunião foi compartilhar boas práticas nas aplicações das ferramentas Lean nas áreas administrativas e de
manufatura, entre as divisões brasileiras, além de promover discussões abrangentes de como obter os melhores
resultados.
O evento também contou com uma visita de benchmarking nas dependências da empresa Delphi, um dos clientes da
Parker Divisão Seals, localizada em Jaguariúna, interior de São Paulo.
Nesta visita, os colaboradores da Parker puderam trocar experiências e ter contato com diversas ferramentas Lean já
implantadas na Delphi, buscando o aprendizado mútuo e melhoria contínua.

EVENTOS
Rio Oil & Gas

FENASUCRO

De 11 a 14 de Setembro de
2006, a Parker Seals participou,
juntamente com outras divisões
da Parker, da Edição 2006 da Rio
Oil & Gas Expo and Conference,
principal evento de petróleo e gás
da América Latina, que é
realizada a cada dois anos no
Centro de Convenções do
Riocentro, Rio de Janeiro.
A Exposição é uma importante
vitrine para as empresas nacionais e estrangeiras
apresentarem seus produtos e serviços, bem como, a
Conferência abre a oportunidade de discussão sobre os
principais temas relativos às inovações tecnológicas.
Para a edição 2006 o tema escolhido foi: Auto-suficiência
do Brasil em petróleo: uma nova era de oportunidades e
desafios. Os principais números foram:
800 Expositores
32.000 Visitantes
3.500 Congressistas
958 Sinopses recebidas
Nosso stand recebeu
a visita de inúmeras
empresas e para
algumas delas já
podemos vislumbrar
novos
desenvolvimentos
potenciais.
Durante a exposição,
a Parker Seals pôde
solidificar sua
presença no
mercado de aplicações severas como
Energia, Óleo e Gás, através de novas
literaturas e produtos, levando aos
clientes o que eles realmente
necessitam em termos de tecnologia
em vedação extrema.

De 19 a 22 de setembro de 2006, mais de 55 mil
pessoas passaram pelos pavilhões da XIV Feira
Internacional da
Indústria Sucroalcooleira
(Fenasucro) realizada em
Sertãozinho - SP.
O crescente número de
visitantes, nacionais e
estrangeiros, demonstra
a consolidação da feira
que registra crescimento
a cada ano. Muito mais
agora, quando o setor
está aquecido.
A movimentação levou
otimismo aos 550
expositores e gerou a
expectativa de que o
volume de negócios, estimado em R$ 1,5 bilhão durante a
Feira e nos três meses seguintes, seja confirmada.
Durante a realização das Feiras, ocorreram vários eventos
simultâneos, como o Fórum Internacional de Álcool e
Etanol, o Brasil Cana Show e debates no X Simpósio
Agroindustrial Internacional da STAB - Sociedade dos
Técnicos Açucareiros do Brasil.
A Parker Seals foi representada através de seus dois
distribuidores da região Parkits e Riberseals que puderam
demonstrar aos visitantes da feira os kits de vedação
originais Parker
para reposição no
segmento móbil
d o
s e t o r
sucroalcooleiro,
utilizados nas
colhedoras, carregadeiras e
transbordos de cana; bem
como esclarecer dúvidas
técnicas.
Segundo o Sr. Geraldo
Tobaldini, proprietário da
Parkits, a renovação da
Parkits para 2007 já está
garantida e que a
participação da empresa em
feiras é uma cultura
organizacional que deve ser mantida, pois é um dos meios
pelos quais os clientes podem ter acesso aos novos
lançamentos, garantido à empresa uma grande projeção
em meio as maiores empresas do setor.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
Hennings Presente na 2ª Semana do Tecnólogo
De 19 a 22/09 o Senai de Blumenau/SC realizou a 2ª Semana do Tecnólogo (evento acadêmico com palestras
ligadas à área de tecnologia, interagindo o meio acadêmico com o mercado de atuação dos estudantes) e a Hennings
Vedações Hidráulicas e Pneumáticas Ltda, como distribuidor autorizado da linha Parker Seals para todo o estado de Santa
Catarina, foi convidada a participar do evento ministrando uma palestra sobre vedações.
Sempre atenta aos acontecimentos no mercado regional a Hennings se prontificou a realizar o treinamento junto aos
acadêmicos e futuros profissionais da região.
Assuntos abordados no treinamento:
- O que é, e quais os tipos de vedação.
- Como selecionar uma vedação.
- Compatibilidade de fluidos.
- Propriedades dos materiais de construção das vedações.
- Princípios básicos da vedação com os o'rings e gaxetas.
- Instruções para fabricação de alojamentos para gaxetas e o´rings.
- Introdução à linha de gaxetas Pradifa.
O treinamento foi um sucesso, o auditório estava lotado e os acadêmicos mostraram muito interesse, houve bastante
interação do público com o técnico vendedor Gustavo Waiduschat, que já ministrou esse tipo de treinamento em várias
empresas de Santa Catarina.
Hennings Vedações Hidráulicas e Pneumáticas Ltda.
Email: televendas@hennings.com.br
Site: www.hennings.com.br

Control Tech
Nos dias 1, 22 e 29 de Setembro de 2006 aconteceram os eventos de
inauguração da Parker Store na loja da Control Tech localizada em Bento
Gonçalves, RS. Ao todo, estiveram presentes mais de 150 clientes, que
prestigiaram as novas instalações desta loja.
Atualmente, as 3 lojas Control Tech são também Parker Store,
possibilitando um atendimento diversificado e qualificado para os clientes
da região do Rio Grande do Sul.
- Caxias do Sul, RS - controltech@controltechnet.com.br
- Bento Gonçalves, RS - control@controltechfilial.com.br
- Santa Cruz do Sul, RS - santacruz@controltechnet.com.br
Control Tech Ind e Com Ltda
Site: www.controltechnet.com.br
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