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     Caros colaboradores, com esta edição completamos cinco meses 
de nosso informativo e celebramos a conquista de novos leitores. É 
com bastante alegria que temos recebido de diversos leitores 
comentários sobre nosso informativo e isso nos enche de entusiasmo 
para a  elaboração de novas edições. Seu comentário é muito 
importante para nós, pois nos ajuda a alargar os horizontes e abordar 
assuntos do SEU interesse neste espaço que é NOSSO! Comentem 
nossos textos, entrem em contato, participem! Vamos construir 
juntos o informativo MPC!

Saúde é o que interessa

 A maior parte das pessoas 
deixa para procurar um serviço 
médico na hora da dor.
 Muitas vezes acordam no 
meio da noite com algo que está 
incomodando, como dores fortes ou 
mesmo algum desconforto como 
insônia, calafrios ou outros males que 
funcionam como alerta para dizer que 
alguma coisa está errada no seu 
organismo. A  noite termina, chega o dia e a                                                    m a i o r i a  d a s  
pessoas se esquece daqueles momentos e toca a vida como se 
nada tivesse acontecendo. Outros, mais precavidos correm ao 
serviço de saúde e buscam ajuda, muitas vezes aproveitando 
para fazer verdadeira varredura em busca de prevenir algum 
tipo de doença que por ventura possa ser evitada.
 São atitudes simples que determinam o futuro de 
muitos. Aqueles que descobrem os problemas de saúde com 
certa antecedência têm mais chances de superá-los com 
tratamentos mais simples e menos dolorosos, mas aqueles que 
esperam pra ver muitas das vezes veem demais ou veem coisas 
indesejadas. A perspectiva de vida do povo brasileiro aumentou 
em virtude de maior acesso ao serviço de saúde. Porém o 
cidadão é incentivado por meio de divulgação, sendo que cabe a 
ele a iniciativa de ir ao posto de saúde e procurar formas de ter 
uma vida mais saudável. Pense nisso. A nossa qualidade de vida 
depende apenas de nós. Cuide-se...

. 
Jaime Sobral

Gerente

 

 Abraham Lincoln, ex-presidente dos EUA e grande 
personalidade de nossa Era afirmou que “a maior habilidade de um 
líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas 
comuns”. Trazendo para nossa realidade de empresa podemos 
compreender que, além de desenvolver habilidades, o líder é aquele 
que, pelo exemplo, consegue motivar pessoas a trabalhar por um 
objetivo. O líder é o primeiro a arregaçar as mangas para o trabalho, 
porque seu exemplo motiva. Líder não é aquele que fica de longe, 
criticando e esbravejando pelos erros, mas é aquele que vai mais pra 

perto para entender onde e como ocorre o erro 
e resolve. Ele avalia também um conjunto 

de fatores antes de apontar culpados; as 
condições de trabalho, o perfil do 

profissional, seus conhecimentos 
s o b r e  a  a t i v i d a d e  q u e  
desenvolve, suas necessidades e 
dificuldades. Se o resultado 
depende de mais de um 

envolvido no processo, a falta de comunicação e de orientação 
também induz ao erro. E, antes de mais nada, é preciso respeitar a 
limitação do outro.  
 A MPC está vivendo um período de transição e superação 
de desafios. Com a reformulação de todos os procedimentos da 
parte administrativa estamos vivendo um novo tempo. O trabalho 
está fluindo com facilidade e cada profissional tem se encontrado 
dentro de sua função. Para isto contamos com a experiência e 
liderança do gestor administrativo Eduardo Vilas Boas, que muito 
tem nos ajudado neste processo. As falhas estão sendo corrigidas, as 
funções de cada profissional ficaram claras e os resultados são 
satisfatórios. Este é o papel verdadeiro do líder, 
ensinar que, com calma responsabilidade, 
empenho e comprometimento, é possível fazer o 
trabalho acontecer. Sem acusar, sem 
constranger, sem oprimir o 
profissional, mas orientando-o e 
cobrando resultados a partir 
das condições oferecidas 
an tec ipadamente .  A 
equipe MPC celebra 
com grande alegria estas 
etapas vencidas, que são 
de extrema importância 
para toda a empresa.

Vencendo etapas

MPC

O esforço 
coletivo leva 
à superação
dos desafios

Destaque!

 Todo espaço de trabalho deve estar  limpo e em ordem e cada 
funcionário é responsável pela organização de seu setor. Entretanto, há 
os profissionais que se responsabilizam pela manutenção, ordem e 
limpeza dos ambientes. Atualmente temos dois profissionais na 
M i n e r a ç ã o  q u e  c u i d a m  d a  
organização e limpeza, sao eles 
Marinalva  Costa e José 
Carlos. Marinalva atua 
fazendo a  l impeza do 
e s c r i t ó r i o  e  d e m a i s  
dependências da empresa, 
contribuindo para o conforto 
de todos. Além disso ela 
também é responsavel por 
fazer o gostoso e famoso 
cafezinho da manhã. 
 Na organização  da 
área externa trabalha José Carlos ou Zé Boy, como é apelidado por 
todos. Zé Boy é admiravelmente disponível e empenhado em realizar 
seu trabalho. Por causa disso, em seu aniversário, no dia 18 de 
fevereiro, a equipe da MPC lhe fez uma merecida homenagem. O 
trabalho de Zé Boy é reconhecido porque ele o realiza com dedicação e 
boa vontade, por isso é um exemplo a ser seguido. A equipe MPC 
agradece e reconhece o empenho de Zé Boy e Marinalva em nos 
proporcionar um espaço agradável para trabalhar. 

Setor Destaque!
Setor de limpeza e Organização

Seu Zé (ao centro) ganhou bolo de aniversário 



Vamos falar de Segurança!

Filosofia de Parachoque
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  No trabalho 
cada um tem suas 
f u n ç õ e s  b e m  
definidas, sendo que 
deverá executá-las 
com responsabilidade 
e equilíbrio. Somos 
seres sociais e o 
contato humano é 
i n e v i t á v e l ,  a g i r  
c o r d i a l m e n t e  é  
fundamental para a 
b o a  c o n v i v ê n c i a  
também no ambiente de trabalho. Podemos entender que agir 
com profissionalismo é fazer o seu trabalho corretamente. 
 Ser profissional é saber separar o profissional  do 
pessoal, devemos ser cordiais independentemente do cargo que 
os outros ocupam, não importando se é o diretor ou o auxiliar de 
serviço geral. Ser profissional é saber diferenciar o tempo certo 
de rir e contar piada do tempo de ficar sério e fazer o que se tem 
pra fazer.
 Ser profissional é ser companheiro e apoiar o colega 
quando ele precisar, puxar a orelha quando for necessário, ouvir a 
crítica quando ela vier, elogiar e valorizar o elogio recebido. É 
também ser sério, fazendo o que tem que ser feito, pois se foi 
contratado é porque a empresa precisa de seu trabalho.
 A empresa não é nossa casa. Nossos vícios, manias, 
insatisfações, frustrações ficam do portão pra fora da empresa. 
Quando falta profissionalismo, o trabalho se torna desgastante e 
o ambiente desconfortável, reduzindo a produtividade. Portanto, 
seguindo a velha linha do faça o teu que eu faço o meu, sejamos 
profissionais para que o nosso tempo juntos no trabalho seja o 
mais agradável possível. 

“Antes eu sonhava, hoje já nem durmo”

Texto Adaptado. 
Disponível em: http://pensesobre.wordpres

.
 

Trabalho e profissionalismo

A equipe integrada 
garante o sucesso 

Aniversariantes do mêsRiscos da combinação de álcool e direção

 

 De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o consumo de álcool está relacionado a 3,7% das mortes 
no mundo. Entre as principais causas de morbimortalidade 
associada ao uso de álcool, destacam-se os episódios de violência 
e os acidentes de trânsito. O consumo de álcool promove 
alterações neuromotoras significativas e importantes na direção 
de veículos motorizados. Estudos mostram que o equivalente a 
uma dose de bebida alcoólica produz diminuição da atenção, 
falsa percepção da velocidade, euforia e dificuldade de discernir 
espacialmente distintas luminosidades, aumento no tempo 
de reação e sonolência, reduzem a visão periférica e 
prejudicam o desempenho em atividades 
rotineiras.
 A Lei nº 11.705, mais conhecida com 
“LEI SECA”, reduziu para zero a tolerenância 
ao álcool permitido para aos motoristas, 
aumentando a penalidade administrativa. A 
mudança no Código Brasileiro de Trânsito, 
sancionada no dia 20/12/2012 pela 
presidente Dilma Rousseff, possibilita que 
vídeos, relatos, testemunhas e outras provas 
sejam consideradas válidas contra os 
motoristas embriagados. De acordo com o Art. 
165,  dirigir sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa que determine 

dependência é considerado como 
infração gravíssima - sete pontos na carteira, multa de R$ 

1.915,40 e suspensão do direito de dirigir por um ano. 
Medida administrativa: Recolhimento da habilitação e 

retenção do veículo. Se houver reincidência em até 
um ano, a multa é o dobro.
 Todos os dias, estamos expostos a riscos e a 
perigos, seja em nossas casas, no trabalho ou no 
trânsito, mas através da prevenção poderemos 
evitar que algumas ações nos cause transtornos. A 
partir do momento em que o condutor que ingeriu 

alguma bebida alcoólica evita conduzir o veículo, o 
mesmo está praticando o dever de preservar sua vida e 

a dos outros. 

A lei seca
evita acidentes
por embriaguez

Wanderlândia Cerqueira
Técnica em Segurança do Trabalho

Março
19 - José Cleberson (Cole)

MPC

Notícias e oportunidades

 As indústrias nacionais foram surpreendidas pela boa 
notícia anunciada pela presidente Dilma Roussef, no final de 
fevereiro: a taxa de energia elétrica utilizada na indústria sofreu 
uma redução de 32%. Para o consumidor comum a redução foi de 
18%.  A redução de taxa para o consumo de energia de alta tensão 
tem objetivo de aumentar investimentos e a produtividade de 
setor, já que com um custo reduzido de operação, os produtos 
poderão ficar mais baratos e mais competitivos. Em 
contrapartida, o consumidor vai pagar mais caro pelo 
combustível. O litro da gasolina subiu 6,6%  nas refinarias e, para 
o diesel, o reajuste foi de  5,4%, que deverá ser repassado 
integralmente ao consumidor. O aumento no preço do 
combustível encarece as atividades produtivas, especialmente as 
atividades industriais. 

Cai taxa de energia e sobre preço do combustível 

 A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) terá novo Campus na cidade de Santo Amaro. No dia 28 
de fevereiro a prefeitura doou à UFRB o terreno onde o prédio 
será construído. A liberação oficial para o início das obras deverá 
ser anunciado nos próximos meses pela presidente Dilma 
Roussef. Ainda não se sabe o tamanho do prédio que deverá ser 
construído, entretanto espera-se que o empreendimento gere 
novos empregos temporários e permanentes para a região. Para 
nossa empresa é mais uma oportunidade de fornecimento de 
brita. 

UFRB construirá novo Campus em Santo Amaro
Sucesso
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