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Mudanças no setor de compras
beneficiam a todos

ANIVERSARIANTES
JULHO
Diogo (Furadeira)

01/07

Empresa: MNL

Alessandro (TI)

14/07

Empresa: Building

Tatiana (Compras)

19/07

Empresa: Building

Camila (Montagem)

20/07

Empresa: Builtrade

Bruno (Expedição)

24/07

Empresa: MNL

Allan (Almoxarifado)

27/07

Empresa: Building

Michel (Furadeira)

31/07

Empresa: MNL

Tiago (Injetora)

31/07

Empresa: Building

Participe do jornal!
Nascimento de filho, casamento
e outros assuntos também
podem ser compartilhados aqui
com seus colegas! Procure o
Alessandro (TI) ou a Giselle
(Marketing).
O jornal é de todos nós!
Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas
redes sociais abaixo.

Visite o nosso Blog:
www.tomadasblux.com.br

Tatiana Costa mudou para o
setor de compras em Maio de
2016, após ficar 1 ano e 4
meses na recepção e com isso
levou todo o seu conhecimento e pôde fazer ajustes
para a melhoria deste setor
também. Após aceitar o novo
desafio de ir para um novo
setor, recebeu o apoio do
colaborador Eugênio que
também tem contato direto
com os fornecedores e auxilia
na parte de recebimento de
mercadorias, dando a ela
suporte na emissão de pedidos no sistema e trabalham
em parceria por conta da
programação de compras,
verificando as notas e se o
pedido recebido condiz com
o que foi solicitado. Além

disso, ela fez uma avaliação
com os fornecedores e aos
poucos foi trocando aqueles
cujo preço estava superior
por novos fornecedores que
atendessem com a mesma
qualidade ou superior, ou
seja, com melhor custo e
benefício. Desta maneira cortou gastos desnecessários.
Participou também do processo de adaptação da impressora na produção para o sistema
que imprime os códigos de
barras e contou com a ajuda
do Alessandro, do TI, e técnicos para configuração e
instalação e hoje vemos os
benefícios destas mudanças
agilizando os processos e
refletindo para os clientes.

Pratique mais atividades
físicas! Que tal convidar
um amigo para caminhar
no parque enquanto
conversam?

Mascote Building

Atitudes que um bom profissional precisa ter
Sabe-se o quanto é importante as competências técnicas e
comportamentais para os
profissionais, mas, além de
conhecimentos e habilidades,
há outros fatores que também
precisam de atenção e contam positivamente para a
construção de uma boa imagem no ambiente de trabalho.
Ser organizado é essencial.
Para tanto, é recomendável
fazer uma lista de pendências
diárias que precisam ser concluídas. É importante também
dar retorno aos envolvidos
nos projetos e demandas,
informando sobre os estágios
do trabalho a ser realizado,
nem que seja para dizer que
até o momento nada foi feito
ou que ainda não tem uma
resposta ou informação para

oferecer.
Não deixar de responder aos
e-mails, anotar recados e
retorná-los sem demora também são atitudes que mostram o comprometimento do
profissional, assim como ser
solidário com os colegas e
disponível para ajudar. Precisamos um do outro para tudo.
Além disso, é importante
estar presente e ser participativo em eventos internos ou
de clientes, mostrando que
veste a camisa da empresa.
Afinal, um bom profissional
precisa demonstrar compromisso, atenção e capacidade
de relacionar-se.
Lembre-se sempre de ter um

propósito de carreira para
poder manter-se focado e
motivado para se superar a
cada dia até que alcance o seu
objetivo.
Seja flexível, ouvindo mais e
buscando entender diferentes
pontos de vistas, isso o ajudará a desenvolver-se profissionalmente e lidar melhor com
as situações.
Busque fazer mais do que te
propõem, sendo pró-ativo e
observando o todo para saber
onde estão as necessidades da
empresa. Encontre tempo
para organizar suas tarefas e
realizar novos trabalhos. Inspire seus colegas com novos
projetos que vão gerar lucro
para a empresa.
Fontes: AgilisRH e FAEL

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Diogo Lusvardi Brito
Diogo iniciou sua carreira em 22/11/2012 como auxiliar de produção “C”, no
setor da furadeira, e foi promovido para sub-encarregado de furadeira em
01/02/2013 onde continua até hoje.
Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação!

Diogo no seu posto de trabalho, no
setor da furadeira.

Aumento da divulgação da linha de produtos B-Lux através do
marketing patrocinado
O Alessandro, do setor de TI
(Tecnologia da Informação) está elevando os nossos anúncios dos buscadores para diversas plataformas, não
ficando apenas no costumeiro link
patrocinado
por
palavras-chaves no
“Nossos anúncios
buscador Google.

tados a qualquer momento em sites
como Uol, Globo, R7 e seus agregados: Como por exemplo: Globo Esporte, R7Esportes.
Também estamos presente no Youtube, onde são exibidos
nossos
anúncios
podem ser
em página do Youtube
qualquer
e vídeos.

apresentados a
Além desse trabalho
continua a apresentamomento em sites como Uol, Como se trata do iníção de anúncios da
cio do projeto, além de
Globo, R7 e seus agregados”
empresa nos princicálculos de investimenpais
buscadores
to, distribuição de
(Google, Bing, Yahoo e outros).
dezenas de palavras-chaves, valores e
Agora nossos anúncios estão sendo
principalmente distribuição de região
apresentados em centenas de sites
torna difícil encontrar o anúncio para
através do sistema de referência de
visualizar nesses locais.
canais e palavras-chaves.
Somente relatórios nos permite ter
Nossos anúncios podem ser apresen-

sites e canais.
Essas novas mudanças não só ocorrem
no Google, mas também em outras
diversas plataformas que estamos
participando de diversas formas:
(Semanal, Quinzenal, Mensal).
Abaixo imagem da página do blog
“homens na casa” com nosso anúncio.

uma ideia de administração de locais,

Esportes para praticar ao ar livre
Atualmente na cidade de São Paulo é
possível avistar faixas pintadas nas ruas
destinadas para as pessoas que usam a
bicicleta para sua locomoção seja para
o trabalho, escola ou mesmo para dar
um passeio. Esta ação despertou o
interesse da população para usá-las,
porém ainda há resistências por conta
da segurança, mas ainda há outras
atividades que você pode praticar em
alguns locais pela cidade.
Abaixo selecionamos alguns esportes
ao ar livre que são indicados para
diversos objetivos e gostos.
1. Corrida: a corrida é um esporte
que pode ser praticado ao ar livre.
Quando associada a uma dieta balanceada, ajuda a emagrecer e melhora o

condicionamento físico;
2. Caminhada: a caminhada pode ser
usada como um esporte de relaxamento e também para condicionamento físico. Trata-se de um excelente
método para quem deseja perder
peso;
3. Bicicleta: os passeios de bicicleta
pelos parques ou até mesmo em pistas
para pedalar são excelentes formas de
praticar esse esporte. Pedalar ajuda a
aliviar a tensão muscular e proporciona excelente condicionamento físico,
pois trabalha a maior parte dos músculos do corpo;
4. Patinação: trata-se de uma ótima
opção para quem deseja praticar esportes e se divertir ao mesmo tempo.

Durante a patinação é possível obter
melhor condicionamento físico, emagrecer, fortalecer o corpo e também
melhorar o humor. Além disso, estimula o fortalecimento cardiorrespiratório;
5. Remo: esse esporte está em constante contato com a natureza, promovendo resistência muscular e melhorando a coordenação motora. Tratase de uma ótima opção para quem
gosta de manter contato com a água.
Lembrando que antes de aderir qualquer atividade física, consulte um médico e realize os exames necessários
para checar se está tudo em ordem e
está apto para a atividade.
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