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Editorial
Caros colaboradores, neste mês celebramos o dia do amigo,
irmãos que escolhemos para nos acompanhar ao longo da vida. No
campo das relações profissionais, também estabelecemos vínculos
com os colegas de trabalho, com quem passamos a maior parte do
tempo. Neste nono exemplar de nosso informativo agradecemos a
companhia de vocês, que nos acompanham diariamente, seja através
de contato direto, seja por meio da leitura de nosso informativo! Boa
leitura caros amigos!

Setor Destaque! Setor Fiscal
O Setor Fiscal é responsável pela organização de todos os
documentos fiscais (notas de entrada, saída e prestações de
serviços), efetuando a apuração e a preparação das guias de
recolhimento do PIS, COFINS, IRPJ, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, IPI,
ICMS e ISS, etc, bem como a escrituração dos livros fiscais,
tanto das esferas estadual e
federal, quanto da esfera
m u n i c i p a l . To d o s o s
documentos fiscais, gerados a
partir da operação de compra
e venda, deverão ser
devidamente organizados e
en camin h ad o s à
contabilidade pelo setor
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Setor Fiscal deve ter
conhecimentos contábeis,
fiscais e entender de legislação
tributária brasileira. O profissional do setor também precisa ter
minuciosa atenção no tratamento das informações, pois qualquer
erro de informação pode resultar em fiscalização e multa para a
empresa.
O setor deve ser organizado, fazendo a empresa
funcionar com segurança, cumprindo todas as obrigações legais.
Marilene Gonçalves é a responsável pelo setor fiscal da MPC,
contando ainda com o apoio e orientação de Eduardo Vilas Boas,
gerente administrativo
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Palavra do Gestor
Doces recordações
Ao começar o mês de junho,
vem com ele as melhores recordações de
uma vida. Isso acontece comigo e deve
acontecer também com muitas pessoas.
Eu me recordo que, ainda menino, o dia
1º de junho já era diferente. Ao
amanhecer o dia, ainda bem cedo, já era
possível ouvir os fogos que marcavam o
início das festas juninas.
Sem contar que o clima ficava
diferente, os dias já começavam com
aquele friozinho, anunciando o inverno que estava por vir. Já era
possível comprar traques, bombas e chuvinhas para ir alimentando
a nossa vontade até a chegada do São João. E no dia da fogueira, o
friozinho era mais intenso, o cheiro de fumaça, as músicas em ritmo
de forró, as quadrilhas, as comidas típicas, tradições que ainda se vê
atualmente. Outra recordação que ficou, ou melhor, que também
podemos ainda curtir na atualidade, são as disputas de futebol,
principalmente as Copas do Mundo que sempre ocorrem nesse
período. Atualmente tivemos a felicidade de torcer pela nossa
Seleção na Copa das Confederações e vivemos mais uma vez a
grande vitória do Brasil. Aí vem uma forte ligação com os meus
passados juninos, que ficaram marcados a partir da Copa do Mundo
de 1970, onde em uma tarde de domingo do mês de junho o Brasil
venceu a Itália por 4x1, tornando‐se Tri Campeão Mundial de
Futebol. Eu tinha apenas 10 anos e me lembro como se fosse ontem.
Daí para cá foram muitos meses de junho, cada um mais
agradável que o outro, ficando a saudade do que se encerra e já
iniciando a contagem regressiva para o próximo que será ainda mais
especial, pois teremos tudo que sempre tivemos em outros meses
juninos e ainda mais, teremos Copa do Mundo, e mais, essa será no
Brasil. Bola prá frente Brasil
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Jaime Sobral - Gerente

Excelente estrutura de atendimento
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Nosso diferencial é

Qualidade
Maior Disponibilidade
Menor custo
Mais

Brita
Entre em contato com nossos
vendedores através dos
telefones (75) 3638-2524 /
3638/2559 ou pelo e‐mail
mpc.vendas@barbosaebarbosa.com.br

Pedra

Pó de pedra

Com localização privilegiada (KM 204 da BR 101), a
Mineração Pedra do Cavalo opera com equipamentos
modernos e funcionários treinados, que permite agilidade na
produção e qualidade no produto final. Prezando a ética e a
seriedade em todas as operações, a MPC se destaca pela
qualidade e disponibilidade de material, além de excelentes
preços e condições de pagamento.
Nossa missão é ser um fornecedor competitivo de
pedras e produtos afins, respeitando o ser humano, com
responsabilidade sustentável, buscando a valorização dos
nossos funcionários e das ações ambientais, participando de
forma coerente do desenvolvimento físico e social do país.
Todos estes aspectos, somados à constante busca
pelo aprimoramento de nossos serviços, tornam a Mineração
reconhecida na região. Conheça nossos produtos!
MPC
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O mercado de trabalho tem se tornado
cada vez mais competitivo e, diante deste
cenário, os profissionais precisam buscar mais
qualificação para se manterem sólidos. Uma das
qualidades que o profissional deve sempre
buscar é a INOVAÇÃO. Quem tem perfil
Cristiane é Bacharel
em ADM e trabalha inovador, além de ganhar destaque com o
no setor fiscal da aumento da competição no mercado de trabalho,
Barbosa matriz
mantém a otimização das atividades na
empresas, ou seja: a junção do conhecimento
com a criatividade permitirá a criação de ideias com um excelente
potencial inovador.
Ser um profissional inovador é um quesito que faz a
diferença. O profissional inovador tem visão de futuro, ele
consegue transformar um trabalho que é realizado da mesma
maneira em algo mais rápido, mais produtivo, com maior valor
para o cliente. No que diz respeito à inovação, Steve Jobs,
presidente da Apple, é lendário. O slogan de sua empresa, “Pense
diferente”, é mais do que uma ferramenta de marketing. É um
estilo de vida, uma abordagem poderosa, positiva e
transformadora que pode ser aplicada por todas as pessoas em
qualquer área de atuação. Jobs nos traz sete princípios para ser um
profissional de sucesso:
1º Faça o que você gosta (paixão)
2º Cause impacto no universo (visão)
3º Ponha seu cérebro para funcionar (criatividade)
4º Venda sonhos em vez de produtos (cliente)
5º Diga não para mil coisas (simplicidade)
6º Crie experiências incríveis (serviço)
7º Domine a mensagem (comunicação)
“Cada sonho que você deixa para trás, é um pedaço do seu futuro
que deixa de existir” Steve Jobs. Inovação sempre!!!
MPC

Cristiane Gonçalves
Barbosa & Barbosa - Matriz

Vamos falar de Segurança!

CUIDADO!

Muitas vezes não percebemos que nossas atitudes podem
ser um fator determinante para criar um ambiente perigoso no local de
trabalho ou executando certa atividade. A falta de atenção e o
descuido nos levam a ações que causam acidente de trabalho,
permitindo que os riscos sejam cada vez mais comuns. É quando
então deixamos de seguir os “Procedimentos de Segurança”.
Deixar de seguir tais procedimentos pode ser fatal, causado
por atitudes simples como usar anéis, aliança, brincos, relógio de
p u l s o ,
corrente, pulseiras, camisa fora da calça, cabelo
comprido sem prendê-los, mangas
soltas, tênis ou calçado com
O caminho da
cadarço desamarrado, barras de
segurança é longo...
calça ou uniformes compridos ou
ainda blusas folgadas durante o
inverno. Esses adornos e roupas
fora dos padrões enquanto se
executa determinada atividade
devem ser evitados, ou até
proibidos em certas situações.
Especialmente quando o trabalho

Filosofia de Parachoque

01 ‐ Armandino Cerqueira
06 ‐ José Jesus
09 ‐ Rubens Rodrigues
11 ‐ Ednaldo das Virgens
21 ‐ Benedito Soares

26 ‐ Reginaldo Pereira
27 ‐ Juciara de Jesus
28 ‐ Renivaldo Santos
29 ‐ Flancklly Sweey
29 ‐ Raildo de Souza
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Você sabe lidar com um cliente insatisfeito?
Há uma regra básica para quem trabalha com vendas: não
importa o quanto você se esforce para garantir a qualidade do
produto e do atendimento, sempre haverá clientes insatisfeitos.
Pode ser erro operacional, um problema técnico do produto; ou
pode ser que o cliente esteja errado. Seja qual for a razão,
eventualmente algum consumidor infeliz fará uma reclamação
sobre sua empresa. Ao reclamar o cliente quer a mais simples das
ações: a resolução de seu problema. Apesar de toda a irritação, ele
ainda acredita que resolverá a questão e espera que você faça isso
por ele. Vejamos três passos para deixar o seu cliente satisfeito de
novo.
1. Ouça o que ele diz - Ao
ser alvo de um cliente furioso,
nunca reaja com agressividade.
Evite ao máximo demonstrar
qualquer sentimento que não
seja solidariedade. Entenda que
a manifestação do cliente não é
um
ataque pessoal e sim um
liente pedido
de ajuda.
Manter um c
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2.
Transmita
segurança s
e
custa 5 vez novo cliente Deixe bem claro que ele está
uistar um
do que conq
falando com a pessoa certa e
que você está à disposição
para resolver a questão. A ideia é que o consumidor se sinta
acolhido, seja qual for o tamanho da dificuldade.
3. Comprometa-se a encontrar a solução - Tome para si
a responsabilidade e resolva o problema de uma vez por todas. Isso
quer dizer que você se compromete a avaliar a situação com calma,
fazendo o possível para encontrar uma solução viável. Ao ouvir e
atender as reclamações do cliente, a empresa conquista a sua
confiança e reforça o poder da marca
MPC

exige que o colaborador se
aproxime de máquinas e
equipamentos envolvendo o
contato de suas mãos ou corpo
com partes móveis.
Além de comprometer a
produção, pode levá-lo a um
acidente fatal, como a perda ou
mutilação dos membros como
dedos, pés e cabeça. Para
A negligência é apenas
algumas atividades o uso de tais
um passo para o acidente
objetos pode causar acidentes
gravíssimos que podem comprometer a vida e a integridade física dos
colaboradores. Portanto, não utilizem adornos, eles representam
elevado risco de lesões para suas mãos e dedos.
A melhor coisa a fazer é usá-los somente quando estiver
fora de suas atividades diárias e, mesmo em situações típicas de nosso
dia-a-dia, toda atenção e cuidado são válidas. Lembrem-se: pequenos
detalhes podem provocar graves acidentes!
MPC

Wanderlândia Cerqueira
Técnica em Segurança do Trabalho
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Você é um profissional inovador?

e eu o caminhoneiro”
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Aniversariantes do mês

Foco na carreira

“Jesus é o caminho
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