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    Estamos vivendo um momento de transição. Ao celebrar o 
primeiro ano de operação, e vencidas as dificuldades iniciais do 
processo de implantação, estamos focados em avançar, assumir e 
superar novos desafios. Nesta sexta edição de nosso informativo, 
nosso foco é justamente envolver todos os colaboradores neste 
objetivo, trabalhar a integração da equipe,  através de textos que 
possam formar e informar mais e cada vez melhor. E vamos adiante 
MPC, este é nosso momento. 

 Se as pessoas observassem 
mais o que a natureza nos oferece, a vida 
seria muito melhor. Tudo inicia ao 
amanhecer, ou melhor, tudo continua ao 
amanhecer, quando acordamos e 
percebemos que um lindo dia nos espera 
para mergulharmos nele e desfrutar de 
tudo que ele oferece.  Existem os dias 
que muitos dizem que nem deveria ter 
ex i s t i d o .  M a s ,  l o go  a p ó s  u m a  
tempestade o brilho do sol aparece com mais intensidade,  
parecendo querer compensar as marcas deixadas que julgamos ser 
desagradáveis, mas quando verificadas na sua essência revelam  
que tudo tem a sua verdadeira razão de ser. 
 O dia continua, algumas coisas passam  despercebidas e 
outras bastantes visíveis. E é sempre nas despercebidas que 
poderíamos encontrar o verdadeiro sentido da existência, mas 
como já afirmado, “passam despercebidas”. Porém o que passa 
despercebido por alguns pode ser visto por outros. São pequenas 
ações que fazem valer o verdadeiro sentido da vida.
 É muito comum encontrarmos pessoas sisudas, levando 
tudo muito a sério,  que dificilmente abrem um sorriso. No 
entanto, outros andam sorrindo à toa  e na sua fisionomia já 
carrega o desenho do seu sentimento.  Aí está toda diferença. As 
pessoas que valorizam as pequenas coisas têm mais motivos para 
sorrir, pois são mais frequentes que os grandes acontecimentos e 
quando você já sorriu com tudo isso, aqueles que aguardam um 
grande acontecimento para sorrir já ficaram  para trás. 
E por falar nisso. “Você já sorriu hoje?”

MPC celebra um ano de operação  
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Setor Destaque! Compras
 Comprar é, aparentemente, uma ação que todo mundo 
sabe fazer, afinal todo mundo compra em algum momento da vida. 
Contudo, para trabalhar como comprador é preciso ter as noções 
básicas que a função exige.
 O comprador identifica fornecedores, analisa a qualidade 
dos produtos disponíveis, cota os preços de mercado, combina 
condições de pagamento, prazos de entrega, recebe e confere a 
nota fiscal e o material. O comprador geralmente é a mesma pessoa 
responsável pelo Almoxarifado. Por isso ele também recebe a 
mercadoria e dá entrada no estoque. Fica sob sua responsabilidade 
todos os materiais que estão no almoxarifado, devendo prestar 
contas das entradas e das saídas dos mesmos. 

 O comprador avalia a 
necessidade dos pedidos de 
materiais, tendo sempre em 
v i s t a  e v i t a r  g a s t o s  
desnecessár ios  para  a  
empresa. Dessa forma, é sua 
função comprar o material 
certo, com o preço certo, na 
hora certa, na quantidade 
certa e com o fornecedor 

certo. É importante também 
que o setor solicitante da 

compra tome  o cuidado de 
passar informações precisas e 
corretas ao comprador. 

 No final do mês passado, dia 20 de março, a Mineração 
Pedra do Cavalo completou um ano de sua inauguração. Há um 
ano foi com muito entusiasmo que toda a equipe MPC se reuniu 
junto ao Pulmão do maquinário para 
assistir de perto o momento em que as 
p r i m e i r a s  b r i t a s  f o r a m  
produzidas e as primeiras 
vendas foram realizadas. 
Um ano se passou, a MPC 
vem conquistando seu 
mercado consumidor e já 
somos referência de 
q u a l i d a d e  e  b o m  
atendimento na região. 
Com estes clientes,  

vieram também novas etapas, a empresa cresceu, contratou 
novos profissionais, comprou novos equipamentos, investiu em 
melhorias estruturais. 
 Muitas outras ações vem sendo pensadas, com o intuito 
de potencializar a capacidade produtiva da MPC e melhorar 
cada vez mais  nossos serviços. E chegar onde hoje estamos é 
possível porque trabalhamos juntos por um mesmo objetivo, 
que é o crescimento de nossa empresa. Parabéns MPC!  

Início da produção de britas , em março de 
2012,  após os testes realizados no britador

Um ano depois, a produção de britas, atende à 
clientes da região do Recôncavo e outras  cidades 

Na MPC,  o responsável 
pelo Setor de Compras  e 
almoxarifado é Ramon 
Rodrigues. 
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Inspiração na natureza

Jaime Sobral
Gerente

MPC

MPC



Vamos falar de Segurança!

Filosofia de Parachoque
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 Atualmente nos encontramos diante de um cenário 
globalizado e de constantes mudanças, em que as empresas se 
reeducam para o mercado. As empresas se deparam com novos 
conceitos a uma velocidade que, quando começam a processá-
los, os horizontes já se alteraram.
 Os maiores desafios das organizações são superar 

obstáculos neste contexto,  ter maior 
clareza de que rumo as situações 

estão levando-as e quais são as 
técnicas e modelos de 

gestão que podem ser 
p r a t i c a d a s  p a r a  
garantir o sucesso, em 

um  mercado que se torna 
cada vez mas competitivo. 

Diante disso, os profissionais 
p r e c i s a m  s e  c a p a c i t a r  

constantemente, obtendo como retorno 
uma visão inovadora, ágil e empreendedora.
 Segundo o consultor administrativo, Peter Drucker, 
somente a educação e o conhecimento são capazes de possibilitar 
o crescimento profissional tão esperado. Portanto é fundamental 
que o profissional mantenha uma postura de aprendizado 
constante das suas habilidades, competências e atitudes nessa 
Nova Era Organizacional. Quem se atualiza se torna mais aberto 
e dinâmico, portanto oferece mais produtividade profissional e 
tem mais chances de conquistar seu lugar no mercado de 
trabalho.

Aniversariantes do mês

 

  Muitos são os sons que nos rodeiam, alguns até 
são agradáveis como uma boa música, o canto dos pássaros, a voz 
de uma pessoa amada, mas também estamos cercado por sons que 
nos desagradam, os chamados ruídos. 
 O ruído é incômodo e indesejável, por isso são 
estabelecidos limites de tolerância de exposição a ele. A 
consequência mais evidente, que depende da intensidade do 
ruído e do tempo de exposição do indivíduo, é a SURDEZ que 
pode ser dividida em três grupos:

SURDEZ TEMPORÁRIA:  
caracterizada pela dificuldade de 
audição, embora passageira, após a 
exposição por algum ruído intenso. 

SURDEZ PERMANENTE: 
Perda irreversível da capacidade 
auditiva, devido a exposição 
contínua, sendo que o indivíduo 
fique exposto a ruído de 

intensidade excessiva, sem proteção auditiva.

TRAUMA ACÚSTICO: Ocorre se o indivíduo estiver 
exposto a um ruído intenso de explosão ou impacto. Pode 
causar perfuração no tímpano, causando a surdez temporária.               

O ruído pode provocar:
- Insônia;
- Impotência sexual;
- Náuseas;
- Perda do apetite;
- Nervosismo;
- Ansiedade e etc;

Wanderlândia Cerqueira
Técnica em Segurança do Trabalho
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Amigo Caminhoneiro

02 - Marcelo Costa  
11 - Manoel Lopes
11 - Valmir Ferreira
12 - José da Paixão

“Preguiçoso é o dono da sauna, 
que vive do suor dos outros”

Aperfeiçoamento profissional

13 - Edinaldo José
16 - Geferson Pereira
30 - Cleiton de Jesus (Borracha)

 O  é um espaço para todos os Informativo MPC
envolvidos nas atividades da Mineração e nesta edição 
destacamos os colaboradores caminhoneiros.
 O trabalho do caminhoneiro é de suma importância para 
a economia do país, como se diz: “ele mora na estrada e passeia 
em casa”. O setor de transportes no Brasil movimenta 4,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB), que corresponde a R$ 42 bilhões 
(dados do IBGE). E o caminhoneiro é um dos protagonistas desta 
história. Longe da família, ele trabalha pesado e enfrenta todos os 
tipos de dificuldades – estradas ruins, acidentes, assaltos, baixos 
salários, cansaço, solidão, etc. Mas seu trabalho não tem o  
reconhecimento merecido .
 A MPC reconhece o caminhoneiro como nosso grande 
parceiro. É ele que leva nosso material ao cliente final, ajudando 
no processo de vendas. E neste contato diário o caminhoneiro vai 
virando um amigo. É o caso de nosso querido caminhoneiro José 
Fausto, ou simplesmente Fausto. Fiel, ele nos acompanha desde 
os meses iniciais de operação, levando nossa brita a diversas 
cidades da Bahia, 
tais como: Cruz 
das Almas, Santo 
Antonio de Jesus, 
Amargosa, Elisio 
Medrado, Santa 
Inês, São Miguel 
das Matas, Dom 
Macedo Costa ,  
Va r z e d o ,  Ve r a  
Cruz, Ubaíra, etc. 
 A M P C  a g r a d e c e  a  
amizade e fidelidade de Fausto, que 
também faz parte da história da 
nossa empresa! Obrigado amigo 
caminhoneiro!

Cristiane Gonçalves 
Bacharel em Administração

Setor Fiscal - Barbosa e Barbosa matriz

Além dos  pedidos dos clientes, 
Fausto traz também muitas 
histórias dos lugares por onde 
passa, tornando mais 
leve e mais íntima 
a nossa 
convivência.
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PREVENÇÃO AUDITIVA

EPI´s  -  Proteção Auricular 
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