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    Nesta sétima edição do nosso informativo MPC homenageamos 
todos os trabalhadores, que todos os dias constroem um futuro cheio 
de novas possibilidades, a partir do trabalho que realizam. Não 
podemos esquecer que maio é dedicado também às Mães, que 
carregam em si a força e ternura que a maternidade traz. Parabéns 
trabalhadores, parabens mães!

 
 Desde pequeno ouvia frases como; “Casa 
de pai escola de filho”,  “O trabalho dignifica o 
homem” e outras que ficaram guardadas no 
subconsciente como reservas, que em certos 
momentos da vida serviriam para definir valores. 
Uma me chamava atenção: “A vida é uma grande 
escola”. Refletia mas não entendia o porquê, pois 
não enxergava na vida os móveis ( carteiras e 
mesas), os cadernos e livros, o prédio e muito menos os professores. 
 O tempo passou e com a maturidade pude relacionar aquelas 
frases que eu não entendia o sentido com experiências vividas.   Aprendi 
com a vida e seus exemplos, principalmente os de meus pais, que me 
orientaram para um destino pautado no trabalho, na sinceridade e 
valorização do ser.  Enxergava também em outras famílias que ‐ muitas 
vezes compostas de pessoas humildes ‐ orientavam os seus filhos na 
prática dos bons costumes. Hoje convivo com colegas de trabalho que são 
exemplos de aprendizado: com eles aprendo valores essenciais para o 
bom desempenho das minhas funções, tanto como profissional quanto 
como pai de família e ser social. Percebi que em vários momentos da vida 
utilizei as frases que ouvia quando criança... E quantos momentos elas 
foram utilizadas sem ao menos serem percebidas!
 Aprendi que em cada trabalhador existem muitos valores que 
foram conquistados nessa grande escola, onde tivemos como professores 
as pessoas que nos ensinavam pelo exemplo. E continuamos a aprender 
em cada instante. E devemos passar adiante o aprendizado, para que o 
trabalho continue dignificando o homem, para que a grande escola da 
vida continue funcionando e que cada um de nós, trabalhadores, sejamos 
consagrados como bons alunos e exemplos de dedicados professores. 
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Setor Destaque! Faturamento
 O setor de faturamento/vendas é a porta de entrada do 
cliente na empresa. Assim, o primeiro pré-requisito da função deve 
ser o bom atendimento, clareza nas informações prestadas e 
agilidade para liberar os pedidos. Faz parte das obrigações do 
faturista atender e cadastrar os clientes, 
informando preços e formas de 
pagamento, emitir notas fiscais e 
boletos, conferir relatórios, passar 
informações aos demais setores.
 Além disso, o faturista 
deve ter noção de contabilidade e 
das obrigações legais da empresa, 
s e  m a n t e n d o  
atualizado com as 
m u d a n ç a s  n a  
legislação. O setor de 
faturamento trabalha 
com gestão e base de dados, portanto 
o faturista também deve conhecer 
bem as ferramentas e os softwares 
para editar e transmitir informações. 
 Um setor de faturamento 
bem gerenciado garante o sucesso da 
empresa, além de ser a base para a 
elaboração de estratégias para enfrentar a 
concorrência. Por isso é importante que os faturistas se mantenham 
atualizados, através de cursos e treinamentos e, principalmente, 
que tenha habilidade e simpatia para atender os clientes. 
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Jaime Sobral  -  Gerente

Juciara e
Danilo são os faturistas da MPC

Aniversariantes do mês

11 ‐ Ramon Rodrigues
21 ‐ Evandro Souza
28 ‐ Roquelina da Silva

04 ‐ Silvaldo Pereira
09 ‐ Marilene Gonçalves
09 ‐ Valdir Gomes

Vamos falar de Segurança!

 Direção Defensiva é a técnica indispensável para o 
aperfeiçoamento do condutor que age de forma correta ao guiar um 
veículo, reduzindo o risco de acidentes de trânsito; ou seja: é uma 
atitude de segurança e prevenção do acidentes. A Direção Defensiva 
pode ser dividida em: PREVENTIVA: atitude permanente do 
motorista para evitar acidentes; CORRETIVA: atitude que o 
motorista deverá adotar ao se defrontar com a possibilidade de 
acidente, corrigindo riscos.
 Dirigir correto significa possuir a habilidade de direção 
defensiva, completar o percurso sem desrespeitar as normas de 
trânsito. A maioria dos acidentes de trânsito são evitáveis por um ou 
ambos os condutores envolvidos, ainda que para isso seja necessário 
ceder ao motorista que esteja errado. Ter noção que os acidentes podem 
ser evitados torna importante a distinção entre as precauções possíveis 
e razoáveis a serem tomadas por  um motorista.  Condutor defensivo é 
aquele que preserva a sua vida e a de todos que estão à sua volta, através 
do emprego racional e sensato dos conhecimentos teóricos e de uma 
postura preventiva.
 São Elementos Fundamentais da direção defensiva: 

CONHECIMENTO: Conhecer as leis e normas que regem o 
trânsito, através do Código de Trânsito Brasileiro e do aprendizado 
na prática; ATENÇÃO: Ao trânsito, às condições físicas e mentais 
do condutor, aos cuidados e à manutenção do veículo, tempo de 
deslocamento e conhecimento prévio do percurso, entre outros; 
PREVISÃO: É a antecipação de uma situação de risco e pode ser 
desenvolvida e treinada no uso do seu veículo; DECISÃO: Ser ágil 
nas ações, mas não esquecendo o bom senso e experiência, tendo 
noção de tempo, espaço e as leis de transito.

DIREÇÃO DEFENSIVA 

NORMAS DE SEGURANÇA PARA CARREGAMENTO NA MPC

 É obrigatório o uso dos EPI (capacete, sapato fechado, 
óculos, protetor auricular e máscara respiratória);

A cobertura da carga deve estar em perfeito estado de conservação;

Verifique as condições do veículo antes de carregá‐lo;

Todo carregamento deverá utilizar uma 
cobertura (lona);

Respeite a altura e o peso máximo permitido;

O condutor deve estar de camisa e calça.

Wanderlândia Cerqueira
Técnica em Segurança do Trabalho

Uma grande escola 
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Filosofia de Parachoque
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Parabéns 
Trabalhador

 O trabalho é a base da nossa sociedade e do dinamismo 
da economia. Toda forma de trabalho humano merece respeito e 
reconhecimento, independente da função que assuma.  O Dia 
Internacional do Trabalho, comemorado em 1º de maio, foi 
instituído no ano 1889, pelo Congresso Internacional Socialista, 
realizado em Paris, após várias manifestações por melhores 
condições de trabalho, redução da jornada diária e outros direitos. 
No Brasil, a data foi oficialmente adotada em 1924, através do 
decreto do presidente Artur Bernardes. Mas foi durante o governo 
do presidente populista Getúlio Vargas que  a data passou a ser 
comemorada como o dia do trabalhador.  Através de lutas e 
manifestações em diferentes épocas e localidades, os 
trabalhadores conquistaram muitos direitos ao longo da história; 
salário fixo, jornada de trabalho de 8h diária, benefícios sociais, 
aposentadoria, refeição e transporte, entre outros. No Brasil, a 
atuação dos sindicatos e os movimentos operários deram grande 
contribuição para a criação dos direitos trabalhistas e o 
cumprimento deles.

Você sabia?
                ‐ No Brasil, o salário mínimo foi criado em 1940, pelo 
             Presidente Getúlio Vargas;

         ‐ Mesmo sendo um feriado nacional no Brasil, a Bahia ficou 55 anos 
     sem comemorar o Dia do Trabalho porque os governantes acreditavam 
    que era uma contradição não trabalhar no Dia do Trabalho;

‐ O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio foi criado em 26 de novembro 
de 1930, no Governo Vargas;

   ‐ São direitos conquistados pelos trabalhadores: Carteira de Trabalho ,  
Jornada de Trabalho fixa,  Período de Descanso, Férias, Medicina do Trabalho, 
   Categorias Especiais de Trabalhadores, Proteção do Trabalho da Mulher,  
    Contratos Individuais de Trabalho, Organização Sindical, Convenções 
        Coletivas, Fiscalização,  Justiça do Trabalho e Processo Trabalhista.

A Carteira de Trabalho foi instituída  
e regulamentada pelo Decreto nº. 
22.035, de 29 de outubro de 1932.  
A Carteira de Trabalho é 
documento obrigatório para 
toda pessoa que venha a 
prestar algum tipo de serviço a 
outra pessoa, reproduzindo 
fielmente a vida funcional do 
trabalhador e garantindo os 
direitos trabalhistas como 
seguro‐desemprego, 
benefícios previdenciários e 
FGTS. Portanto mantenha sua carteira de 
trabalho atualizada, ela garante seus direitos.

 As atividades da MPC são realizadas graças ao trabalho de 
três potenciais parcerias: Clientes ‐  Que adquirem nossos produtos e 
tornam possível nossas atividades; Fornecedores ‐ Que nos auxiliam 
no fornecimento de materiais necessários à produção; Funcionários ‐ 
Responsáveis pela operacionalização das atividades produtivas e 
administrativas
 Cada funcionário desempenha um papel fundamental 
dentro de nossa cadeia produtiva. Nenhum setor é mais 
importante que o outro, todos se complementam. Sem o 
vigilante a MPC não terá segurança. Sem os motoristas e 
operadores as máquinas não funcionam, sem o faturista a 
empresa não vende, sem o financeiro a empresa não paga
 suas contas e assim por diante. Não podemos esquecer
 ainda dos colaboradores de outras empresa do grupo 
que nos auxiliam diariamente. Dessa forma, cada 
trabalhador assume uma posição fundamental e 
indispensável dentro da empresa e deve ser valorizado e 
reconhecido. O trabalho dá dignidade ao homem, aquele 
que o realiza com responsabilidade e comprometimento  
será sempre um bom profissional. A MPC parabeniza e 
agradece a todos os trabalhadores que caminham conosco.

História do Dia do Trabalho Conquista da Carteira de Trabalho

Nossos trabalhadores, nossa energia

"A vida só é dura para quem é mole.”
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